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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

@tČ†�a@ƒî’Ûa@‰ìn×†Ûa@‡bn�þa@OÂaì‘@†àª@åi@´�§a@@
@�îö‰ñbÇ†Ûaë@õbàÜÈÜÛ@òî�ãìnÛa@òĐiaŠÛa@@

òî½bÈÛa@òîØíŠßþa@òÈßb¦a@�îö‰@@
@@

  
اء، وعلى احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، والصالة والسالم على خامت األنبي

ن تبع سبيلهم وسار آله وصحبه الطيبني األنقياء، وعن التابعني هلم أهل الصالح والتقى، وعمّ 
  :على جهم من أويل النهى، أما بعد 

ة والبقـاء، كشـجرة طيبـة أصـلها ثابـت وفرعهـا دين اإلسالم العظيم حيمل يف ذاتـه خصـائص القـوّ  إنّ ف
د القهــار، الــذي بيــده اخللـــق واألمــر، وهــو ســبحانه قـــد يف الســماء، وذلــك ألنــه مــن عنـــد اهللا الواحــ

إنــا حنــن نزلنـــا {: ل حبفظــه إىل يــوم الـــدين فقــالجعــل هــذا الــدين رســالته اخلامتـــة إىل البشــرية، وتكّفــ
ف فيه أو يبدل، ولـو تظـاهر ال ميكن للمخلوق العاجز الضعيف أن حيرّ ف، 2}الذكر وإنا له حلافظون

  .على ذلك اجلن واإلنس
وتنّكــب طريــق املهــديني، وأســلم ســواء الســبيل،  هم إمكــان التحريــف يف ديــن اهللا مــن ضــلّ وإمنــا يتــو 

  .، وال حييق املكر السىيء إال بأهلهعقله للغاوين
ــدين بكــــل صــــنوف الكيــــد  ــــاريخ جاهــ ــرب الت ــذ عهــــد النبــــوة وعــ ــالة اخلامتــــة منــ وقــــد ســــعى أعــــداء الرســ

م وال تـزال أوهـن مـن خيـوط بيـت واإلرجاف لتشكيك املسلمني يف دينهم، فكانـت خيـوط مكايـده
دت ظلمات أراجـيفهم بنـور اإلسـالم، العنكبوت، فظهر زيف مقوالم املتهافتة أمام قوة احلق، وتبدّ 

مــت أصــنامهم علــى يــد جحافــل اإلميــان، وهــوت رمــوزهم وطــواغيتهم بقــدرة اهللا الغالبــة وإرادتــه وحتطّ 
  .اليت ال تقهر
الــذي ســرعان مــا حتــبط أراجيفــه أمــام حجــج ورثــة علــم فهــم احلاقــدون يف خمطــط الكيــد واســتمر خلَ 

اهللا قد تكفل بإمتام النور، وإظهار دين اإلسـالم علـى مـا سـواه، وحفـظ  النبوة يف كل جيل، ذلك أنّ 
يريـدون ليطفئـوا نـور اهللا بـأفواههم واهللا مـتم {القرآن والسنة، مهما بـذل أعـداؤه مـن اجلهـود : مصدره

ذي أرسـل رسـوله باهلـدى وديـن احلــق ليظهـره علـى الـدين كلـه ولــوكره هـو الــ *نـوره ولـو كـره الكـافرون 
  3.}املشركون

                                                
  )9(اآلية : سورة احلجر 2
  ) .9، 8(اآليتان : سورة الصف  3
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ا وأا ليست ا منهم أا ليست وحيً ا للسنة املطهرة، ظنً وأكثر طعن هؤالء األعداء كان موجهً 
  .داخلة يف عموم احلفظ الرباين للرسالة، وهذا من فرط جهلهم وجهل من اخندع مبقوالم الزائفة

وجـل حبفـظ هـذا الـدين فصـان كتابـه العزيـز عـن التحريـف، وعصـمه مـن التبـديل،  هللا عـزّ فقد تكفل ا
كوا ــا، وقــاموا حبفظهــا وتــدوينها ا تفــانوا يف طلبهــا وخــدمتها، ومتّســ أفــذاذً ة املطهــرة رجــاًال أ للســنّ وهّيــ

ائب، ونشــرها، ووضــعوا القواعــد والضــوابط العلميــة الدقيقــة حلمايتهــا مــن الــدخيل ومتييزهــا مــن الشــو 
 بعـد جيــل، أولئـك هــم والقيـام عليهـا روايــة ودرايـة، واملنافحـة عنهــا يف مشـارق األرض ومغارــا جـيًال 

ة املصــطفى صــلى اهللا أهــل الطائفــة املنصــورة، الــذين اليزالــون قــائمني علــى احلــق، مستمســكني بســنّ 
يف  ف، وال يفــلّ هم املخــاليضــرّ  عليــه وســلم، ذابّــني عنهــا، عــاملني إلحيــاء مــا أمــات النــاس منهــا، ال

عـزميتهم املـراوح املتخـاذل، وال يضـعف مـن مهـتهم املتخلـف اخلـانع، يبـذلون يف سـبيل ذلـك كـل غـال 
وجــل، ومــا ذاك إال لعظــم  حـىت يــأيت أمــر اهللا وهــم علــى هــذا املــنهج القــومي، فيفــوزون برضــوان اهللا عــزّ 

، وهـي شـطر الـدين -اللفـظ بـاملعىن دون-أمر السنة ووجوب التزامها، فهي وحي من عند اهللا تعـاىل 
 وهي املبينـة للقـرآن الكـرمي، تفصـيًال  ،وثاين األصلني، وهي شقيقة القرآن ومثيلته يف احلجية واالعتبار

ا ملـا تشـابه منـه إىل ا ملطلقـه، ورد وتقييـدً  ،ا لعاّمـها لغامضـه، وختصيًصـا ملبهمـه، وشـرحً مله، وتوضـيحً 
عليهـــا القـــرآن الكـــرمي وال  التشــريعات الكثـــرية الـــيت مل يــنصّ ُحمَْكِمــه باإلضـــافة إىل مـــا تفــردت بـــه مـــن 

  .غرابة يف ذلك فهي مثله وحي من اهللا تعاىل
ة هـــي مصـــدر الـــدين مـــع القـــرآن الكـــرمي، فهـــي دليـــل شـــرعي يـــدل علـــى حكـــم اهللا عـــز وجـــل، والســـنّ 

ىل وتسـتمد منهــا األحكــام التكليفيــة اخلمسـة، فهــي تــأمر بالواجــب، وحتـض علــى املنــدوب، وترشــد إ
  .املباح، وحتذر من املكروه، وتنهى عن احملرم

ــة ثبوتًـــــ ـــ ــــن أرادهـــــا يف الكتـــــب واألدلـــــة القطعي ــــة مبســـــوطة ملـ ـــائق الشـــــرعية املتقدمـ ــة علـــــى احلقــ ـــ ا ودالل
، والـــذي )حجيـــة الســـنة وتارخيهـــا( ـــــا مـــن شـــواردها يف كتـــايب املعنـــون باملتخصصـــة، وقـــد مجعـــت كثـــريً 

  .ا مكتبة سحنون بتونسأعادت طبعه مؤخرً 
ن عامـــة يف الــبالد اإلســالمية أجـــواء التجهيــل واحملاربـــة و ن واملســتغربو ن واحلــداثيو لمـــانيالعوقــد اســتغل 

ـــون شـــــكوكهم  ــومهم ويبثــ ــــرون مســـ ـــتبدة فتســـــابقوا ينشـ ــــة املســ ـــــيت فرضـــــتها األنظمـــــة الطاغوتيـ للـــــدين ال
  .وشبهام الباهتة 

وا يف أحضـان الغـرب، تـابعوا يف ن تربّـث مجاعـة ممّـة يف العصـر احلـديحيث توىل كرب الطعن على السنّ 
خلدمـة أهـداف وخمططـات أعـداء اإلسـالم يف غـزو  أداة طّيعـةذلك أسيادهم مـن املستشـرقني، وكـانوا 

معظمهم قد درسوا يف ديار الغـرب وعـادوا بشـهادات عاليـة وتولـوا مناصـب  ، فإنّ اوثقافيً  ااألمة فكريً 
مهــا عــن أســاتذته بــل أضـــاف إىل بعضــهم بالشـــبهات الــيت تعلّ  تعليميــة وتوجيهيــة مــؤثرة، ومل يكتــف

مـع جـرأة وقلـة أدب مل يقـع فيهمـا حـىت بعـض األعـداء األصـليني، ومـن  وشـبهات أخـرى، اذلك دسً 
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  :هؤالء 
  .طه حسني يف كتبه املختلفة، ومن خالل الربامج اليت أقرها عندما كان عميداً لكلية اآلداب -
  " .ة احملمديةأضواء على السنّ ": حممود أبو رية يف كتابه -
   ."نظرة عامة يف تاريخ الفقه اإلسالمي" :الدكتور علي حسن عبد القادر يف كتابه -
اإلســالم هــو القــرآن " :الــدكتور حممــد توفيــق صــدقي يف سلســلة نشــرها يف جملــة املنــار حتــت عنــوان -

  ." وحده
  " .البيان يف القرآن: "حممد كمال املهدوي يف كتابه -
ايد الشريف، رأس  املدعو عبد، ا وأجهلهم يف هذا البابأهل تونس، فمن أكثرهم شرً ا أمّ 

  . احلداثيني يف تونس واملشرف على إفساد دراسة العلوم اإلنسانية والشرعية يف اجلامعات التونسية
ا شىت، يف معركة غري متكافئة، فحكومة ذ الصراع بني اإلسالم والعلمانية يف تونس صورً قد اختل 

تعاسة من راا يف ذلك أهل الاملزعوم تسعى لتقويض عرى الدين، ح "االستقالل"تونس منذ عهد 
لمانيني الذين مكنتهم من املؤسسات التعليمية واإلعالمية وغريها، بينما تزج بكل من يدافع الع
اإلسالم يف السجون، ولكن اإلسالم يف تونس هو مثل موسى الذي ترىب يف قصر فرعون، مل  عن

ة يف قلوب التونسيني، ا، ومل تزدد ثوابت الدين إال صالبة وقوّ ا وثباتً  صربً تزد أهله سنوات احملنة إّال 
ا اعمً الشعب د ة وانقشع الظلم واالستعباد واستعاد الشعب حريته حىت هبّ ين هرب الطاغإفما 

  .ا ملقوالملمانيني وداحضً ا لباطل العا بتطبيق الشريعة، ورادً لإلسالم ومطالبً 
ا مناهج البحث العلمي بعً لمانيني واحلداثيني يف تونس متّ ل جهد أكادميي يرد على العأوّ  أنّ  غري

 السليم هو هذا الكتاب الذي بني يديك أيها القارئ الكرمي، من تأليف أخينا الباحث الشاب
له مؤلفات عديدة وجهود علمية هلا وزا يف هو كاتب تونسي مثابر سامي عامري، و / األستاذ 

الرد العلمي الرصني على مقوالت علماء األديان وإبراز حقائق اإلسالم الناصعة بالربهان الساطع 
  .والدليل القاطع 

نقض افرتاءات : جهاالت وأضاليل": وهو يأخذك يف جولة شيقة من خالل هذا الكتاب البديع
 ة املطهرة،، الذي يهدف إىل بيان عدوان الشريف على السنّ "عبد ايد الشريف على السنة النبوية

سرعان  صفحات ال تتجاوز املائة بكثري، ، وقد جاء الكتاب يفورفع ورقة توت التعامل عن سوأته
املتهافتة وجهله  ا لشخصية الشريفما تنتهي، ويتمىن القارئ لو طال الكتاب، ليزداد كشفً 

  .باإلسالم
ايد الشريف يف ميزان العلم  رئ حبقيقة عبدايبدأ األستاذ سامي عامري الكتاب بتعريف الق

والفكر، وأنه جاهل جبميع جماالت العلوم الشرعية اليت خاض فيها، وليس ذلك فحسب، بل إن 
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ا ا فاحشً خطأ علميً  29اذ عامري ا ضحلة، وساق األستمعرفته بالثقافة الغربية اليت ينافح عنها أيضً 
  ال يقع فيها الطالب املبتدئ يف علوم السنة، فكيف مبن يدعي الوصول إىل مستوى نقدها؟

ومن االكتشافات اخلطرية لألستاذ عامري يف هذا الكتاب أن الشريف الذي يكتب يف الطعن يف 
  !أيب ريةّ : صري املتشيع ليس له من مرجع سوى كتابني للكاتب امل ،ة على مدى ثالثة عقودالسنّ 

هلا ة املطهرة، أوّ ا علمية مؤصلة على عشرين من أضاليل الشريف يف جمال السنّ مث رد املؤلف ردودً 
ة من منع األمّ  -صّلى اهللا عليه وسّلم–الرسول  ة دم بعضها، مث دعواه أنّ السنّ  دعوى الشريف أنّ 

لعشرين، وهي دعوى وجوب جتديد دراسة وهكذا حىت انتهى إىل األضلولة ا...ة االلتزام بالسنّ 
  !أصالة احلديث النبوي

ل يز وأسأل اهللا أن يتقبّ موإين إذ أحيي الباحث األستاذ سامي عامري على هذا اهود العلمي املت
منه، أود أن يستفيد كل تونسي من هذا الكتاب، ويدرك املستوى العلمي الضحل لقادة الفكر يف 

س عليه ر به ولبّ سرق يف ماله وحريته وكرامته فقط، بل غرّ فالتونسي مل يُ تونس يف املراحل السابقة، 
يف جمال العلم واملعرفة والفكر، وتعرض ألعىت صور التجهيل العلمي والديين، وهلذا فإن الفرتة 
السابقة ينبغى أن متحى من تاريخ تونس وذاكرة التونسي بكل أبعادها ومجيع نواحيها، وينبغي 

  .اا وتانً اسبتهم حىت وإن تلبسوا بالعلم زورً إسقاط رموزها وحم
أخرى برزت يف تونس " فكرية "كما أين أدعو الباحثني اجلادين يف تونس أن يتناولوا شخصيات 

" ل اجليل جمهّ " ـا بيف عهد االستبداد ليكشف للتونسيني اجلوانب احلقيقية هلذه الشخصيات بدءً 
  .حممد الطاليب 

ا ويرزقنا ا، وأن يرينا احلق حقً ها عامة ولبالدنا تونس خاصة أرشد أمر أسأل اهللا أن يهيئ ألمتن
 ويرزقنا اجتنابه، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله اتباعه، وأن يرينا الباطل باطًال 

  .وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني 
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@



 15

@õ†jÛa@ÝjÓNNN@@
@@
@@
@@

كابوس الطاغية   ُطِويَ و  أرض السّنة وِقبلة العلماء، تونس، نبعد أن رفع اهللا بفضله الغّمة ع
 نداد ع، وعادت األرض إىل أهلها، ونزعت القلوب ثوب احلِ يف أدراج املاضي البئيس 4البغيض

أن نستلهم من كنوزه وذخائره منارات حاهلا، آن لنا أن نعمل لتوطيد انتمائنا إىل هذا الدين، و 
  .ئق الطرقتدي ا يف حلكة السبيل ومضا

الساكنني،  الفراغ ومنزل يألفُ  فضاء يأىبأّن القلب قد قضت  يف خلقهسّنة اهللا وعينا بأّن  إنّ 
ديد اإلميان يف القلوب وتثبيت دعائمه فيه جتال حتلية قبل ختلية، وأنّه ال سبيل إىل  جيعلنا ندرك أنّه

نّه ال مناص لنا من أن نفرغ حيًزا إ .هأركاند املتشبث با، ودفع الفسجبدرانهقبل نفض الران العالق 
من نشاطنا اإلحيائي، لدفع عادية احملّرفني هلذا الدين واملغالني يف إنكار حقائقه واملغّربين لصفحته 
الناصعة بأضاليلهم وأباطيلهم، منطلقني من انتماء واضح لإلسالم بفهمه السّين، غري مرتّددين وال 

لسّنة، وغري هّيابني من املصاولة الفكريّة الواعية للفكر متلجلجني يف إعالن والئنا للكتاب وا
التخرييب عامة، والتغرييب منه خاصة، والذي كان حيتكر الفضاء العام يف بالدنا، مسّلًحا بآلة 

  .اإلجرام والعسف اليت سّلطت على الداعني إىل استئناف احلياة اإلسالمية
 كما َمتَثّله الصحابة وثّبت جذوره أئمة الدين إّن رّد تونس إىل انتمائها احليوي لإلسالم السّين 

وحّفاظ املّلة، يقتضي أن نعمل على توعية املسلمني بطبيعة اهلدف وحقيقة املسار وضرورة املكابدة 
اجلادة لتحقيق هذا االنتماء واقًعا حًيا يف األرض، وذلك بنفض كّل دخيل عنه، وانتقاش كّل زور 

ّال بكشف املزّورين وفضح زورهم، وبيان خططهم؛ فال نفصل منه، وال سبيل إىل هذا العمل إ
فصًال ومهًيا خادًعا بني الزور واملزّور، وال بني الفكرة يف جتريدها واخلطة يف دبيبها؛ فهما واحد ال 

  .ينفصمان عن بعضهما
طيل وإّن هذا الفعل الذي يبدو يف ظاهره جمّرد انشغال برد املشاغبني املتهافتني على اإلفساد وتع

فاعلية هذا الدين، هو يف حقيقته ردم لفساٍد ورفٌع لعماٍد، فإّن بيان الباطل وجٌه لإلسفار عن 
ويشهد التاريخ أّن األّمة كثريًا ما كانت تكتشف  . احلق، وتقبيح املنكر إذكاء إلشراقة الصدق

  . كنوزها املطمورة يف أعماق ذاا، إذا واجهت متدّسسني يبغوا ِعَوًجا
نا بناٌء، ورصدنا لظاملي أنفسهم؛ إنارة للطريق، وتعّقبنا للُقطاع؛ دفٌع حثيث إىل مهوى إّن هدم

  .القلوب، وكّفنا أليدي املوسوسني يف العقول، تثبيت هلا حّىت ال متيد
  ...وكل على ثغر

                                                
" املقبور"وسلفه . م2011م إىل 1987بن علي، الذي حكم تونس باحلديد والنار من  (!)زين العابدين = الطاغية املخلوع 4

  .بورقيبة، فرنكفوين املشرب واهلوى والِقبلة(!) احلبيب
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إىل اليوم السابق لعيد الفطر، نصرة ) م2012(هـ 1433كتبه سامي عامري من أول رمضان 
  .للثواب واألجرللحق وطلًبا 

  
  

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
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@a‡b½D¿Š’Ûa«@a‡b½ë@_Dòä�Ûa«_ 
 
 

  
، تشّد األعصاب من أطرافها شًدا، التونسيني، شاقة على النفس 5نينياالقراءة يف كتابات العامل

مناهج ات سقيمة، وكشفها عن حطرو أ، ال فقط ملا فيها من وتكشط عن الروح سكينتها كشًطا
، ولعّل أبرز صفة فيها هي الطرح البياين الواضح حّىت  ألا تفتقدأيًضا ، وإّمنا مةَشّالء، عقي

" ist" "اإليست"وهي شقيقة " الويّ "اإلجنليزيّة، و" ism" "لإليزم"، وهي األخت العربية "(!)اإلية"
الموي، اإلس.. العلمية، واإلبستمولوجية، واحلداثية " (الوي"أو " اإليّة"رأيت  ا، فإذاإلجنليزّية

وقد جّربت هذا بنفسي  .فاعلم أّنك أمام كليل تونسي من بين علمان ...)واملاضوي، واحلداثوي
العريّبة أو عندما كنت أقرأ مقاالت هلم  هلم على الفضائيات تمراًرا عندما كنت أمسع مداخال

لقني، من بني عشرات الضيوف املتحّدثني أو الكّتاب املتحذ" أتلّقطهم"؛ إذ كنت "النت"على 
  !"ال أبا لك َيسأم" "فمن عاشر القوم أربعني يوًما"بإيّام وويّام، 

، إيّام وويّام، وأخرجت من كتابام أمساء بعض "الوي"و" اإلية"وإّنك لو سحبت من مجاعة 
العلوم اإلنسانّية ذات اجلرس األعجمي واليت مل يألف العامة مساعها؛ فستكتشف أّنك أمام معان 

  .جوفاء، وهامات من الكالم منتصبة بال داع غري فراغها من ثقيل الِفَكرمقرقعة 
وقعقعات اللفظ األعجمي، وأنا أقسم لك أّنك لن " ويّام"و" إيّام"حاول بنفسك أن متنعهم 

جتد وراء األكمة أحًدا؛ َفَسُيويل املتخفون وراء شوكها ظهورهم هاربني، وقد أجلمهم الَبَكم؛ إذ 
   6!غري الَعي" الويّ "و" اإلي"ليس وراء 

ْقَحَرة  دون تعريب؛ ) Transliterated(أّما القعقعات فال خترج عن أمساء العلوم األعجمية، ُمنـَ
 :زيادة يف اإلغراب، مثبتني رسومها دون حقيقتها، فتكثر يف كتابام اصطالحات مثل

فإّن هذه ! يف التنّفخوهو أسلوب صبياين رقيع ... ، وإبستيمولوجيا، وإستيتيقافينومولوجي
االصطالحات ليست متتمات سحرية تقلب النحاس ذهًبا، وال هي ختم سلطاين يقلب احملظور 
شرًعا، وإّمنا هي ألفاظ لعلوم ال تدّل يف األعم األغلب على منهج علمي واحد، ففي كّل فن منها 

  !مسالك ومدارس، لكّن املقعقعني يظنوا دربًا واحًدا
، إخوان الصفاء، وخّالن الوفاء، املتقرفصني يف كلّية اآلداب مبنوبة "الويّ "و" ّيةاإل"أشهر مجاعات 

، ويرأسهم نبّيهم امللهم صاحب الفيوض واإلشراقات، ومن حوله "قسم احلضارة"حتت خيمة 
                                                

انظر فضال دراسة املصطلح وداللته يف  ". ِعلماين"ُيكتب هذا املصطلح عادة . ، نسبة إىل العاملَ  séculier – secular: عاملاين 5
 .املانية، كشف املصطلح وفضح الداللةكتابنا، الع

  .اجلهل=العي 6
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الداروينّية، إناثًا " الِنسويات"وللمريدين إشرقام اخلاصة، وخباصة مجاعة . املريدون يعّبون من فيضه
اخلاملة يف أعماق نفسك؛ وهي مجاعة متلك قدرة عجيبة على إثارة كّل مشاعر الُنفرة ! كوًراوذ 

-القضيبية-مفهوم املركزية: "بعبارات مثل" بنيان الفحولة"فهذه زعيمتهم َتفجؤك يف كتاا 
وهو تعبري – 10"يبموقف قضي"، و9"القيم العقلّية القضيبّية"و 8"قضيبّية- مركزيّة الهوتية"و 7"العقلّية

وسيل من العبارات اليت تدور حول العورات  -!!!استعمل يف حّق النيب صلوات اهللا وسالمه عليه
العقل : "مقاًال فحًال عنوانه" للجماعة"على املوقع الرمسي  11وقد كتب أحد املريدين. املغّلظة

وإذكاء روح الصراع وقطب رحى هذه اجلماعة، إثارة العداوات بني الرجال والنساء "! والقضيب
املؤمنني " (!) يبّشر"من أّن القرآن " البنيان"ومن فيض هذه اجلماعة ما أخربتنا به صاحبة . بينهما

اهللا "طبًعا حيق ملثلها االجتهاد يف صورته املطلقة بعد أن كشف لنا كتاا آية  12!باللواط يف اجلنة
قاض تونسي لرفض  - بزعمها–ليها اليت اعتمد ع" ما حتمل كل أنثى وما تغيض األرحام يعمل

يقرآن من مصحف " املفكرة"وهذه -املفرتى عليه–يبدو أّن القاضي  13!االعرتاف بذكر غّري جنسه
�9�0  ��8(8�����َ(8�����َ(8�����َ(َ�����ّ�� {من أّن " ألفناه"ال يذكر ما :#; <=)"�> ?@Aُ�B �C��C)DEَ ����B �*��().Fَ� �GH#�Eَ ����B IJَ��ُ ?@Aُ @ُ#1)KEَ ���

�0Lْ#1�الرجال قوامون : "أخرى مثل" حديثة"ومن املمكن أن تقرأ يف كتاباا آيات . ]8:الرعد[}�.ِ
���Mُ��NO {": الكالسيكية"مكان القراءة  14".على النساء مبا فضل اهللا عليهن بعضهم على بعض

Gٍ)8�� I�َ�; )���Qَ)8�� ��ّ�� @َ�Q$َ ��1�ِ =��'O:�� I�َ�; �������حداثّية، جتدد  "جتديدية" كاتبة  وهي ].34:النساء[}َ!�
 15"!املنفلجات"على أنّه لعن " املتفّلجات"ن عْ حديث لَ علينا حىت يف احلديث فتقرأ 

ومن دعاة اخلبال، املوطأة هلم املنابر واملذلّلة هلم شاشات التـْهذار، الكويتب املسّمى يوسف 
أّن ) Le Coran : autre lecture, autre traduction) "2002"صّديق الذي زعم يف كتابه 

وهو نفسه الذي أثار يف التسعينات من القرن ! من الثقافة اليونانّية -ولو جزئًيا–القرآن مقتبس 
لسلمان رشدي، عندما كاَد يصِدر نسخة " آيات شيطانّية"املاضي ضّجة كادت تساوي ضّجة 

 Nous"ذي أّلف كتاب ولعّل أكرب ميزة هلذا الكويتب ال! للقرآن على شكل صور كرتونّية
n'avons Jamais Lu le Coran)"2004ودليل ذلك أنّه رغم ! أنّه حقيقة مل يقرأ القرآن) م

، أو حتريف لفظٍ  حلندون آية من كتاب اهللا حضوره اإلعالمي املكّثف مل يستطع إىل اليوم أن يقرأ 

                                                
  9م، ص2005دار برتا للنشر والتوزيع، : رجاء بن سالمة، بنيان الفحولة، أحباث يف املذّكر واملؤّنث، دمشق 7
  28املصدر السابق، ص 8
  50-49املصدر السابق، ص 9

  28املصدر السابق، ص 10
  !مغريب!" أكادميي"وهو  11
  15صاملصدر السابق،  12
  21املصدر السابق، ص 13
 90وليس األمر جمرّد خطأ يف النسخ؛ ألّن املؤلفة كررت اآلية مرة أخرى بنفس اخلطأ يف الصفحتني . 30املصدر السابق، ص 14

  !132و
  33املصدر السابق، ص 15
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" إبداعاته"وال شّك أّن أعظم  .بل لقد رأيناه يف اإلعالم املرئي يعجز عن التكّلم بلغة عربّية سليمة
كتاب؛ فبذلك أراح املالحدة واملنّصرين   -صّلى اهللا عليه وسّلم–زعمه أنّه مل ينزل على حممد 

واملستشرقني من جهدهم الطويل يف الطعن يف مواضع من القرآن؛ فقد نفى األصل الرباين للكتاب  
، "املنغويل 16االستشراق"اد ما أمسّيه ولست أشّك يف أنّه رائد من روّ "! اسرتاح"و"! فأراح"كّله، 

وهو استشراق تتوفّر فيه مجيع مواصفات التبّلد العقلي، فهو يبدأ من التلعثم يف قراءة الكالم 
  !إىل التعثّر يف صياغة األفكار البسيطة، وحّىت الساذجة) العريب(

  !، ولنرتك الذيول"اجلماعة األم"لِنـَُعد إىل رأس 
ية قد جيهلها العوام من الناس، من الذين شغلهم اإلجرام البوليسي عبد ايد الشريف، شخص

الشريف اهول عند العامة، . للمخلوع عن النظر إىل ما حياك وراء الستار ويدّبر يف حلكة الظالم
يف تونس يف زمن املخلوع؛ ال ِلَمَلكٍة عقلية نادرة وال لرصيد فكري فّذ، !" فكريّة"هو أهم شخصّية 

العقول يف زمن تغييب العقول بربامج التعليم واإلعالم " مقولب"حبق، و" صانع التغيري"ه وإّمنا ألن
ليس هو جمّرد فرد، وإمنا هو رأس مجاعة، تُعقد له البيعة، ال ِبَقَسٍم بأطراف اللسان، وإمنا . املعلمنة

  .إذعانًا من أعماق اَجلنان
؛ مثل القول إّن "النكارة"واستنكرا " وذالشذ"اليت ضّج منها !!" املستنرية"هو صاحب املقوالت 

املسلم له أن يصلي العدد الذي يرضيه من الركعات يف الصلوات املفروضة، وإعفائه املسلم من 
الصوم يف رمضان، وإحالله من رمي اجلمرات يف احلج، بل ومّد احلج على ثالثة أشهر، ورّده 

فظة على العبادات كما جاءت عن الرسول صّلى أنصبة الزكاة اليت جاء ا الوحي، وزعمه أّن احملا
، ووصمه 18و أّن حترمي اخلمر ليس قرآنًيا 17،"تكريس لالحنراف عن معانيها"اهللا عليه وسّلم، 

بل قد اختصر الشريف الكالم يف ..  19"خمّلة بالكرامة البشريّة"منظومة العقوبات الشرعّية بأّا 
مقوالت كّلما .. 20"خّلص من ذهنية التحليل والتحريميتإّن اإلسالم لن خيسر شيًئا حني : "قوله

ذكرُا يف خلوة أو جلوة، قفز إىل ذهين قول ابن حزم رمحه اهللا يف وصف طيٍف من اللغو أدىن من 
من فالحهم، وتاهللا لقد لعب  سَ ئِ يُ هذه أقوال لو قاهلا صبيان يسيل خماطهم لَ و : "هذا اخلبال

لت دفع كلمات ابن حزم عن ذهين ارتّدت إيل َكِدبق َلِزٍق وكّلما حاو  21."الشيطان م كما شاء
 !حّىت لكأّن كالم ابن حزم َصْدٌر لَعُجِز الشريف

                                                
ك، فهو يشمل أيًضا دراسة دراسة الشرق من طرف الغربيني، إذ إّن االستشراق أوسع من ذل: هو" االستشراق"من اخلطأ الظن أّن  16

ويكفي القارئ أن يّطلع على . من الغربيني أنفسهم" غربّية"الشرق على يد شرقيني بعيون غربّية، فإّن من الشرقيني من هم أعمق 
تب اليوم بيد هذه الدراسات وأكثرها سقوطًا يف العنصريّة تك" أبشع"املنشورات املؤّلفة باللغة الفرنسّية يف دراسة اإلسالم، ليدرك أّّن 

ممن ولدوا يف تونس واجلزائر واملغرب ودخلوا مدارسنا قبل أن ينخلعوا عن جلودهم يف " عائشة"و" فاطمة"و" خالد"و" علي"و" أمحد"
  .اجلامعات الفرنسية، وبعضهم قد ُسِلب ذاته دون أن يتجاوز حدود البلد

  57م، ص2008دار الفكر، : الشرق، دمشقمراد هوفمان وعبد ايد الشريف، مستقبل اإلسالم يف الغرب و  17
  177م، ص2011دار اجلنوب، : ، يف الثقافة واتمع، تونس3الشريف، لبنات 18
  159املصدر السابق، ص 19
  71املصدر السابق، ص  20
 -هـ1416دار اجليل، : حممد إبراهيم نصر وعبد الرمحن عمرية، بريوت: ابن حزم، الفصل يف امللل واألهواء والنحل، حتقيق 21

  5/83،  2م، ط1996
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هلذا الدين كما مارسها العاملانيون منذ ما يسّمى ) التخريق(و) التحريف(إنّه انتقال من ثقافة 
وهو . ضرع الوهم واخلديعة، بإدرار أقوال مريضة من )التخريف(، إىل ثقافة "باالستقالل"إعالمًيا 

مشروع توّىل ِكربه رؤوس التغريب يف العامل العريب، ففي املغرب اجلابري، ويف مصر، حسن حنفي، 
وعامة رؤوس هذه الفرقة اليت ...ويف سوريا، صادق جالل العظم، ومن فرنسا، اجلزائري أركون

عمر، وقد تركوا بصمام على ظهرت زمن افرتاق األمة، إّما طواها عّنا القرب أو هم يف أرذل ال
واليوم، وقد ُرفعت عن بعض بالد اإلسالم، بعد الثورات، . الواقع يف اجلامعات واإلعالم والسياسة

األغالل واآلصار اليت أرهقت العباد، وآذت كبوهلا معاصم دعاة اإلسالم، حّق للشباب املسلم أن 
قد آن هلذا الزبد الرايب أن يزول، : قوليرى كلمة احلق تسري يف األرض بال عائق، وحّق لنا أن ن

وآن جلامعاتنا أن تتحّرر من ّجتار الزيف وصّناع الوهم، وآن للجيل اجلديد أن يتخّلص من وصاية 
  . عبيد العبيد

ليس هذا الكتاب الذي بني يديك سوى مبتدأ كشف هذه الطائفة وبيان احنرافها الفكري 
هنا مسّوًقا إلنشائيات أو مصنّـًعا لشعارات، وإّمنا هي ولست . وفسادها املنهجي وخوائها املعريف

  .حقائق ننافح عنها بالدليل ونؤكدها بالربهان
أّما عن اختياري أن يكون عبد ايد الشريف وعدوانه على السّنة موضوع أّول كتاب يف هذه  

اختيارنا ملوضوع  السلسلة، فسببه أّن املذكور َعراب فتنة تغريب الشباب يف تونس عن دينهم، وأّما
  . السّنة، فألّن السّنة عماد الدين، والنخر فيها؛ هدم للمّلة ونقض لألصل املتني

السّنة بالغ األمهية ألمر أحب أن أبّثه يف روع املسلمني، وخباصة الشباب  موضوع النبش يفمث، إّن 
ت، هم، يف األعم األغلب املثقف منه؛ وهو أّن دعاة العاملانّية، يف العامل العريب، ويف تونس بالذا

 يف الذي يعسر العثور على ما ُيستثىن منه، أدعياء ثقافة، وأّن رصيدهم من التحصيل املعريف
، وأّن أدىن اختبار ملعرفتهم باملشاع منه كاشف أم ال يقرؤون، وأّن اإلسالميات غاية يف الضحالة

إّن دراسة معرفتهم . يف أفحش مظاهره" املالتع"بضاعتهم اليت خيدعون ا الشباب الساذج هي 
الباهتة باملعارف الشرعية، كما أّن النظر يف نقوهلم ) السماعّية(بالثقافة اإلسالمية، كاشفة ملعرفتهم 

وهي أمور سيبذل لك هذا . عن الغربيني كاشف عن انتماء سطحي إىل الفكر الغريب، بادَي الزور
  .الكتاب مناذج واضحة منها
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مارس الشريف، كغريه من العاملانيني الذين مّكنت هلم أنظمة العمالة من منابر البالغ والـتأثري، هواية 
أهل كّل نقيصة سلوكّية، ومرتع   -عنده-جلد العاملني لإلسالم، تشهريًا م وتشويًها هلم، فهم 

فهو القائل يف معزوفته . لعمالةيف هوى اجلهل وا -عن وعي وإرادة–كل رذيلة فكريّة، حيطبون 
ال يغرّنك ما يقال ويكتب عن ضرورة احملافظة على األصالة واهلوية والوفاء للقيم الذاتية، : "اهلجائية

سوى موقف اجلاهل أو العاجز - إن مل يكن من باب االنتهازية فحسب–فليس هذا املوقف 
 -"!صاحبنا"عند –فنحن   22".ااخلائف ال موقف الواثق من نفسه العامل على حنت مصريه حنتً 

وهي مة لو قلبها ألصاب، ولو انتكست لثبتت، فإّن ! قوم مجعوا االنتهازية إىل اجلهل والعجز
هذا الكاتب الذي مّكن له املخلوع يف تونس وأسلم له اجلامعة غنيمة باردة، ومّده يف غّيه لينخر  

أوىل بالتهمة وأحرى أن  ،23"يعلم شرع"كلّية أصول الدين حىت كادت ختلو من شيء امسه 
كرمي يتعّقبه حثيًثا  يوصف باالنتهازية، وهو الذي مل يعرف السجون والتشريد والقهر، بل كان الت

  .ا كان محلة الدعوة بني أسري وشريد، كان هو خيرتف من جىن العطايا والرتقياتكل حني، ومل
  . ه إن يّسر اهللا بفضله ذلكأّما اجلهل فسيأتيك بيانه بالتفصيل يف هذا الكتاب ويف غري  

ورغم هذه احلّدة الصارمة يف رفض العاملني لإلسالم وحماولة إقصائهم من الوجود الفكري، وحّىت 
من "املادي، واالحنياز م إىل خيار املراغمة واملصاولة، إّال أّن الشريف يـُْعِلمنا، ويـَُعلُمنا أّن 

إّال يف " احلكمة"، ولكّنه مل يسق هذه 24"ضمستلزمات الضمري احلديث تطليق اإلقصاء والرف
فضّن بذلك على !! موقفها الرافض للوثنيني واملالحدة" األديان التوحيديّة"سياق اإلنكار على 

  !محلة مشروع اإلسالم الَنبوي مبرتبة كمرتبة عّباد األصنام وحصانة كحصانة املالحدة اللئام
كفي أنّه هو القائل قبل هروب املخلوع بثالث الشريف بنظام املخلوع، في ولعلن خنوض هنا يف 

سنوات إّن النظام التونسي يعترب استثناًء من املنظومة املتخلفة يف العامل اإلسالمي، فتونس واحدة 
فتلك ُشْنعة هلا أوان  25،"(!!)جناًحا اقتصادًيا واجتماعًيا ال ينَكر"من دول ثالث حّققت 

العلمّية للشريف يف كتاباته املنشورة؛ حىت يدرك القارئ ملاذا  وإّمنا سنكتفي مبناقشة القيمة ،"فرشها"
ننكر على الشريف جمّرد اخلوض يف العلوم الشرعّية، فضًال عن اإلنكار على أباطيله اليت بثّها يف كتبه 

  .عن أصول اإلسالم وثوابت الدين اليت مل يتمار فيها أهل السّنة من قبل
                                                

  13، ص2م، ط2011دار اجلنوب للنشر، : ، يف املنهج وتطبيقه، تونس1الشريف، لبنات 22
هذا ما أعلنه أسانذة كلّية أصول الدين، ومنهم الدكتور هشام قريسة، نائب رئيس جامعة الزيتونة، يف لقاء تلفزيوين مع قناة احلوار  23

  .اللندنية، وهو متاح على النت
  87هوفمان وعبد ايد الشريف، مستقبل اإلسالم يف الغرب والشرق، ص مراد 24
  . 206املصدر السابق، ص 25
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موافًقا " املشروع"بعيًدا عن أن يكون  -رت يف كتب الشريف فلم أر مشروًعا باملعىن العلميلقد نظ

، وهو أمر ُمدرك من خالل غياب خمطط منهجي للنقد والتأصيل الِبنائي، وهو -للحق أو جمانًبا له
ظاهر حىت يف شكل مؤلفاته؛ فإّن جل ما نشره يف شكل كتب هو جمموعة مقاالت أو حماضرات 

لة يف مواضيع متباعدة، وكثريًا ما يضم الكتاب الواحد مقاالت مشتتة، من كل أوب وصوب، َعجِ 
  .ال تكاد جتمعها صلة سياقّية

وإذا أراد القارئ أن يبحث يف أعماق فكر الشريف؛ فسيصدم بأنّه فكر بال عمق؛ ألنّه يعمد 
ت مقوالته، هو يف احلقيقة أساًسا إىل عرض النتائج دون تأصيل، وحّىت ما يستدل به الشريف إلثبا

؛ فهو عرض عاجل حيمل كل مالمح "االستدالل"أو " بالدليل"أبعد ما يكون عن أن يوصف 
  .، وحكم قاطع مل يعقبه نبش وال تنقري"النتيجة"

 المناهج الحديثةومن أعظم أوجه اخللل يف كتابات الشريف أّن صاحبها كثري الدندنة حول أمهّية 
اليت يكّل نظر القارئ من قراءا يف سياقها ويف غري " ممضوغاته"وهي من  يف قراءة النص الديين،

سياق، دون أن حيّدد لنا الشريف ُمَتبـَنياته من هذه املناهج، ودون أن يثبت لنا التوافق بني هذه 
فكر " أصول"وهي ظاهرة بالغة االستفزاز للقارئ الذي يبحث يف  26.املناهج وموضوع البحث

  !الرجل
" حماولة"د الشريف يف مقدمات مقاالته إىل سوق عبارات توحي للقارئ أّن املؤّلف يقّدم كما يعم

للقراءة، وال يزعم أّا األدق أو األمشل، لكّن الصفحات التالية مباشرة تكشف عن وثوقّية فجة 
  .ادمغرورة، مقّدماا الكربى هدم جهود السابقني والطعن يف نيّام بالفساد ويف مناهجهم بالكس

الفكري على دراسة جانب واحد من اإلسالم، !" مشروعه"أو " النقدي"مل يقصر الشريف عمله 
العقيدة، : وال احلديث عن الدين مبجمله، وإّمنا قاده وّكه إىل أن يكتب يف كّل علوم اإلسالم

هدم ألصول  ومل تكن كتابته حماولة للفهم، وإّمنا هي ... وعلوم القرآن، وعلوم الفقه، وعلوم احلديث
" أخطاءهم"ويستدرك " اعوجاجهم"وقد نّصب نفسه قريًعا للعلماء، يصّوب . كّل هذه العلوم

  فما هو رصيد الرجل من العلم؟ ". ضالهلم"ويفضح 
اإلسالم "ملا أتى به يف كتابه ُمضجًرا  اتكرارً  ليس إّال ، - يف غري مقارنة األديان-  إّن ما كتبه الشريف

ا بعد مل القارئ ولذلك فإنّ . جديد، حىت االقتباسات، هي نفسها ، بال)م1991( "واحلداثة
، ال بّد أن يتقّلب على شوك امللل ولسع قتاد الضجر، لكثرة ترديد املكّرر وتكرار "اإلسالم واحلداثة"

  .املرّدد، دون إضافة حقيقّية؛ ولو باإلفاضة يف بيان جممل، أو توضيح مشكل، أو تفكيك مرّكب
                                                

فإنين أحاول مع زمالء يل يف كلّية اآلداب بتونس أن نطبق على الفكر اإلسالمي املناهج اليت يطبقها زمالؤنا يف : "من ذلك قوله 26
االستفادة مما يتوصل إليه الفالسفة واملؤرخون وعلماء االجتماع وعلماء النفس، خمتلف االختصاصات األخرى، وبذلك فإننا نستفيد كّل 

  )5م، ص1998الفنك، : الشريف، حتديث الفكر اإلسالمي، الدار البيضاء". (واالنرتوبولوجيا، وعلماء اللسانيات وغريهم
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؛ فهو أضغاث من الوسوسات اليت نفثها شيطان اجلهل والتعامل "اإلسالم واحلداثة"أّما ما جاء يف 
  !يف روع الشريف

  :وباإلمكان اختصار كتب الشريف ومقاالته وندواته يف النقاط التالية
  .احلداثّية) املّلة(وجوب االنسالخ من انتمائنا واالنغماس يف  •
  .وجوب إخضاع الدراسات اإلسالمّية، مبعناها الواسع جًدا، للمناهج املعرفّية الغربّية •
وجيب . وما يف املصحف ليس فيه نص حمكم. ليس هو ما يف املصحف: القرآن •

  .وأحكامه خاصة بعصره وليست ملزمة لنا. إخضاعه للقراءة والقيم احلداثيني
مبعىن أقوال الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم وأفعاله وتقريراته؛ هي معىن حادث يف : السّنة •

وقد ضاعت بفعل . تكون حّجة اليوم وجيب أال. ومل تكن حّجة زمن البعثة. القرن الثاين
  .فساد وسائل حفظها

  .ال حجّية لإلمجاع، والقول به مؤامرة من الفقهاء: اإلمجاع •
القرآن والسنة واإلمجاع : وجوب التخّلص من مصادر أصول الفقه التقليدية: أصول الفقه •

تبدو من  كما" املصلحة"والقياس، وإقامة الشأن الديين عامة والتشريعي خاصة على مبدأ 
  .زاوية حداثّية

  .جيب جتديده كلًيا يف ضوء معارف الغرب. أهم العلوم الشرعّية: علم الكالم •
وهم . وسطاء بني الرّب وعباده؛ ولذلك ال بّد من إزاحتهم من الوجود: علماء الشريعة •

   27.متآمرون، يقيمون الدين على حتقيق مصاحلهم الشخصية والفئويّة
ها من عقوبة رعاية األبناء، وسجن احلجاب، وسلطان احلكم ال بّد من ختليص: املرأة •

  .الشرعي
الشريف على موضوع أوسع من أن حتَُّد ُختُُمه، وأعمق من أن ُيدرك قعره، بزاد قليل " هجم"لقد 

؛ فجاء بعفوية مندفعة، يبّشرنا "املهدوّية"ونظر كليل، وكأنّه قد ُدِفع إليه قسًرا أو حتّرك فيه عرق 
ممارستنا لقراءة النصوص : "، موطًئا حلديثه يف أحد املواضيع"صاحبنا"يقول . الصبالّنصر واخل

فالرجل صاحب  28."أدتنا إىل حتسس عدد من القضايا -اإلسالمّية منها وغري اإلسالمّية- الدينّية

                                                
ح أّن العلماء سيقولون لك جيب أن تتضّلع يف اللغة صحي: "عداء الشريف للعلماء بلغ مرحلة مرضّية عالية احلساسّية، حّىت إنّه قال 27

فطلُب ). 67حتديث الفكر اإلسالمي، ص." (العربّية وأن تعرف هذه القواعد لكي تفهم النص القرآين، وإذن ال بد أن متر عرب ما كتبوه
  !!مدبّرة" إسالمويّة"العلماء منك أن تتعّلم لغة العرب، هو مؤامرة 

  101، ص1الشريف، لبنات 28
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من " التحّسس"وهل ! زاد للتنظري والتحقيق والتدقيق؟" القراءة"فهل "! يتحّسس"ويريد أن " قراءة"
  !؟"مملكة السراب"مكن أن يعين هدم تراث بأكمله إلقامة امل

، أنّه كثريًا ما خيربنا يف فصول كتبه، أنّه يكتب على !ومن عجيب أحوال الرجل، والعجائب مجّة
فرصة البيان املسهب بعد قرابة أربعني  -!يا عبد اهللا–عجالة، وبدون استفاضة؛ فمىت ستتاح له 

  !اللسان وانكماش الزمان) ثقل(يعاين صاحبه ) غريب(ملشروع إنّه ! سنة من التأليف والنشر؟
، سوى لعن تاريخ األّمة واالستخفاف "مشروًعا"ما مشروع الشريف، إن صّحت لنا تسميته 

بإجنازاا، والتشكيك يف كل ثابت من ثوابتها، والتهويل يف كّل عثرة يف مسريا، مث، ال شيء 
إىل  ال يوجد طريق آخر"وتذوب يف الفكر الغريب؛ إذ  سوى دعوة األّمة أن تنسلخ عن ذاا،

ختليص الفكر العريب اإلسالمي من املاضوية املعرِقلة اليت يتخّبط فيها يف كّل ما له عالقة بالدين 
   29."غري االطالع املباشر على الفكر احلديث يف مظانّه، ومتثّله على حقيقته

فإّن مآهلم احلتمي هو أن يكونوا انسالخيني ألّن  وسواء اختار املسلمون أن يفعلوا ذلك أم أبوا،
، ينخرط فيه البعض عن وعي فيطمحون طموًحا لم ُتْضِح اختيارًا بقدر ما هي واقعاحلداثة "

مشروًعا إىل حتسينه وتوجيهه، وينساق إليه اآلخرون مرَغمني فيبقون يف آخر القافلة، ال هم 
 ارً مضطّرون اضطراالعرب "إّن  30".ضارية التقليديةمستفيدون منها وال هم باقون على أمناطهم احل

ال بديل عنها للبشرّية إىل مسايرة احلضارة الغربية املنشأ وقد أصبحت كونّية [....] يف عصرنا 
اليت تساعدها على أداء وظيفتها يف إثبات  تفتقر ثفافتهم إلى المقّومات األساسية، بينما جمعاء

ثة والقيم املتولدة عنها بصدد اكتساح كّل جماالت احلياة والفكر ال غرو أّن احلدا"فـ  31".وجودهم
[...] إّن العلمنة " 32."زبد ديني منتشروالفّن بثبات ويف العمق، رغم ما يبدو يف الظاهر من 

وهي نفس  33".على املدى الطويل ال رجعة فيهاتغزو اتمعات العربّية يف العمق وبصفة ثابتة 
" " "The End of Historyاية التاريخ"يف كتابه املثري Fukuyamaدعوى فوكوياما 

، مع فارق واحد، هو أّن فوكوياما قد بدأ يف ذيب مقولته، بتعديل تصّوره السياسي )م1992(
 ,America at the Crossroads: Democracy, Power "يف كتابه (لعالقة أمريكا بالعامل 

and the Neoconservative Legacy ) "2006واإلقرار باألزمة العميقة للحضارة الغربّية ) )م
 The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of"يف كتابه (

Social Order) "1999يف حني أّن الشريف، املتأّخر دوًما عن متابعة الفكر الغريب، اليزال ))م ،

                                                
  61، ص3الشريف، لبنات 29
  83-82املصدر السابق، ص 30
  57املصدر السابق،  ص 31
  60املصدر السابق، ص 32
  32، ص1الشريف، لبنات 33
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!" املدينة الفاضلة"لعامل اإلسالمي، إىل منوذج بتّحّول انسيايب للعامل كّله، مبا يف ذلك ا" يبّشرنا"
عندما قال له الكاتب  وهو يرفض املّس من قداسة الغرب؛ حّىت إنّه صرخ صرخة املُشوك. الغريب

إنّه، كما  34!األملاين املسلم مراد هوفمان إّن الغرب تنخره اإلباحّية، متهًما إيّاه باملبالغة واإلجحاف
  "!plus royaliste que le roi" "لكي أكثر من املِلكمَ :"يقول أسياده الفرنسّيون 

وإذا سألت الشريف عن أّول خطوة يف سبيل اخلروج من هذه األزمة وفّك أغالل هذه احملنة، فإنّه 
ال نرتدد يف اعتبار النظرة إىل املرأة وإىل جسمها بصفته عورة جيب سرتها : "سيجيبك دون تلكؤ

."!! التغيير السريعبع ثقافتنا واليت هي يف حاجة ملّحة إىل على املمّيزات اليت تط أهم مؤّشر
، فطاردها "فـُّلة"لقد عّرى املخلوع املرأة قسًرا، ومل يرحم حّىت حجاب الدمّية املسكينة ! سبحان اهللا

شعًرا اصطناعًيا، ومل ترّق قلوم ) إحياءً (جالوزته يف حمّالت لعب األطفال ألّا تسرت 
َلْسِتيكّيِتها" ال أملك هنا إّال أن أتصّور أن ! اهلّشة، ومع ذلك مل ترتفع البالد من مرتبة الذيل" لِبـْ

سيحّقق للبالد والعباد غاية املأمول؛ فلعّل ختّفف النساء من اللباس يتيح للبالد (!) مزيًدا من العريّ 
  !أثقال تشدنا إىل الطني؟ -عند الشريف–أن ترتفع بسرعة وتطري يف خّفة؛ فإّن املالبس 

قد أدركوا أّن زمن الثورات يهّدد كيام بالتالشي وجتارم باخلسار والبوار؛ " بين حداثة"وألّن 
، رغم أّا ثورة (!!)35"ثورة حداثّية بالفعل"أّن الثورة التونسّية هي  - (!)الزعيم–أخربنا الشريف 

وحتريض حداثيني الذي ُسلط أغلبه على املسلمني مبباركة (قامت على الكفر بالظلم، والقمع 
، والعمالة، والتبعّية، والثقافة القشورّية، وهدم األسرة، واالحنالل )بشهادة املؤمترات والتقارير

وهي كّلها منتجات حداثّية سقاها املستخرب الفرنسي . يمّية، وتيه اهلوّيةاألخالقي، واهلشاشة القِ 
لست أزعم . خيرج من ضمري املسلممن خالل ذيوله، والنظام البوليسي املتوّجس من كّل مهس واع 

مبقوالته املسطورة، وإّمنا هي ثورة من أجل اسرتجاع ما ُسلب من " اإلسالم"هنا أّا ثورة من أجل 
اإلنسان املسلم، الذي استقّر يف أعماقه وعٌي باحلق يف العيش الكرمي، والكرامة، وحق االنتماء إىل 

ت، تتململ يف كل حني وإن غّطاها الرماد سنيًنا وهي معان دفينة يف أعماق الذا. ذاته الكربى
وعقوًدا، وال تلبث أن تنفث اخلبث الذي يعلوها؛ لتظهر من جديد، المعة، صقيلة، مهيمنة على 

  .أقطار النفس ومدارك العقل
-الربوتو"عند القارئ ملا كتبه الشريف ستزداد إذا علم أّن هذا " حمنة الفهم"ولست أشك أّن 

احلداثة، اليت هي عنده منتهى اآلمال وذروة النجاح، واملتخّلف عنها مفّوت ، يُعّرف "حداثي
مفهوم مستعمل للداللة على املميزات املشرتكة بني البلدان األكثر تقدما يف "للفالح، على أّا 

، وهو تعريف يعّرب بوضوح عن أزمة 36"جمال النمو التكنولوجي والسياسي واالقتصادي واالجتماعي
                                                

  222مراد هوفمان وعبد ايد الشريف، مستقبل اإلسالم يف الغرب والشرق، ص 34
  76م، 2011دار اجلنوب، : الشريف، الثورة واحلداثة واإلسالم، تونس 35
  24م، ص1991الدار التونسية للنشر، : اإلسالم واحلداثة، تونسالشريف،  36
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خاصة أّن الشريف يرى أنّنا يف هذه اق الزماين الذي نتقلب بني دحرجاته اليوم، وعٍي بالسي
اللحظات النزال نعيش يف زمن احلداثة، وهو ما يضطّره إىل تقدمي قراءة شاذة للواقع؛ إذ إّن القراءة 

" احلداثةما بعد "الغربّية لواقع الغرب ذاته تؤرّخ ليومها على أنّه قد جتاوز احلداثة ومقوالا إىل 
"Postmodernism "اية احلرب العاملية األوىل منذ.  
مركزيّة اإلنسان يف "للحداثة يف جوهرها الصلب أي  ةمفهوم ما بعد احلداثة خمالف/إّن حقبة 

" Absolute Truth" "للحقيقة املطلقة" "ما بعد احلداثة"، كما أّن نفي "قداسة العقل"و" الكون
لصاحل املسلك  -(!)األكرب بعد جتاوز التفكري الغييب األسطوري  اليت عّدا احلداثة منجزها-

جيعل نسبة واقع الغرب اليوم؛  Relativism"،37"ومنطق النسبية  "Skeptical"  الشكوكي
الفكري، والِقيمي، والنسقي مبجمله، إىل زمن احلداثة اليت يُؤرّخ لبدايتها من القرن السادس عشر، 

نسري " رجعيني"يريدنا الشريف مبشروعه العصّي على الفهم أن نكون فهل . ضربًا من اللغو الصرف
  38!؟"املعيار"عكس حركة التاريخ الغريب الذي هو 

Bwèä½a@BÒČŠĐnÜÛ@bĆj×Šßë@áçìÜÛ@aĆ‰bÈ‘@æìØí@bàäîyA@@
دون شرح آللياته اليت اختارها صاحبها من " املنهج"إّن أشنع ما يف قعقعات الشريف هو أّا تقّدم 

عرضه من وسائل للنظر والتحليل والنقد، وأشنع من ذلك أّن الشريف ال يثبت على نـََفٍس بني ما ت
قارئ الولعّله ال خيفى على ! نقدي واحد وهو يعاجل نفس املوضوع من نفس الوجه، يف تقّلب حمّري 

" وثوقي"ألدبيات الشريف أنّه يف دراسته للموضوع الواحد، يف الوجه الواحد، يتحّول من 
"Dogmatic " نسيبّ "إىل" "Relativist "الأدري"فـ" "Agnostic " غنوصي"ورمبا "
"Gnostic"بعد حداثي، ومن أثري إىل  ، كما يتحوّل كثريًا، وبصورة مزعجة، من حداثي إىل ما

، إّال أن -كما يقول الصوفّية-" مقاماته"و" أحواله"آرائي، دون أن يستوعب عقلك الضعيف 
، بل النظربداية وخضوع الكاتب لنتائج البحث اليت يستبطنها منذ " جاملنه"يُفّسر األمر بغياب 

  ! قبله؛ فهو مييل مع كّل ريح تطري به إىل أغراضه
أّما تطّرف الشريف فباٍد يف تبّنيه ألبرز املذاهب الشكوكّية واهلدمّية، دون مراعاة ألصوهلا وال 

مفارقة جلوهر اإلسالم كتصّوٍر ونٍص وتاريٍخ، نشأا، وال ارتباطها مبواضيع تارخيّية ودينية " حيثيات"
يف دراسة النصوص الدينّية، ويقصد " املنهج احلديث"فالشريف كثري الدندنة حول . بصورة جوهريّة

دراسة الكتب املقدسة عند النصارى واليهود، لكّن الشريف، يف " منهج"ذا املنهج، أساًسا، 

                                                
37 See Terry Eagleton, The Illusions of Postmodernism, Oxford, UK ; Cambridge, 

Mass.: Blackwell Publishers, 1997 
" الرجعيّة"كما أّن . األمة املسلمةتعّرب فقط عن تاريخ الغرب ومن دار يف فلكه، وال متّثل " بعد احلداثة ما"و" احلداثة"مفاهيم  38

؛ ألّن اإلسالم يقرّر أّن اإلنسان حقيقة ثابتة، -ال املدنّية-مبفهومها الغريب ال متّثل مة يف احلس اإلسالمي يف ما يتعّلق جبانب احلضارة 
  .وأّن حركة التاريخ هي حركة صعود ونزول دائبني وليست هي حركة ثابتة يف صعودها
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بتكرات؛ فمنهجه الذي يدعو إليه يف تناول أصالة حقيقة أمره، وقف عند القدمي وحسبه آخر امل
يف تشرحيه ) م1892تويف ) (Ernest Renan(النص وتفسريه هو ِظل ملقوالت إرنست رينان 

يف تعامله مع التوراة ) م1918تويف ) (Wellhausen(، وفلهاوزن 40وسرية املسيح 39لإلجنيل
ه املناهج وما آلت إليه يف بداية القرن يف كتاباته أدىن وعي بتطّور هذ -جزًما-؛ ولن تر41وأصوهلا

الواحد والعشرين، خاصة أّن الكثري من هذه الدراسات باهتة احلضور يف املكتبة الفرنكفونية، 
  . فمرتعها اليوم املكتبتني اإلجنلوسكسونية واجلرمانية

يف النقد؛  خذ مثًال املوقف من دراسة السرية النبويّة، فستالحظ أّن الشريف يستلهم دراسات رينان
إذ يرفض رينان املعجزات يف قصة املسيح ويرى أن قصة املسيح هي صناعة األجيال النصرانية 

 -نسبة إىل بولتمان–وأقصى ما ميكن أن يبلغه الشريف هو أن حيمل ظًال من البولتمانية ! األوىل
 The quest for the" "للبحث عن يسوع التارخيي"وبقية رواد ما يعرف باملوجة األوىل 

historical Jesus  ." هذا املوجة اليت أّسسها)Reimarus(  والقائمة على دراسة حياة املسيح
، رغم أّن بولتمان )الغر(انطالًقا من مبدأ السلطان الفردي للعقالنية كما هي يف التصّور احلداثي 

واليت يقود الشق " لتارخييللبحث عن يسوع ا"وأقرانه يـَُعدون اليوم تراثًا قدميًا يف ظل املوجة الثالثة 
 )Marcus Borg(و )John Dominic Crossan(األكثر ليربالية فيه نّقاد مشاهري مثل 

اليت يشرف على   "The Jesus Seminar" "ندوة يسوع"وطبًعا معه  )Robert Funk(و
 .Raymond E(و )N. T. Wright(ويقود الشق املّيال إىل احملافظة أعالم كبار مثل . إصدراا

Brown( و)James Dunn( . ولعّل أبرز ملمح يف هذه املوجة تراجعها عن املنهج الوثوقي
للقائلني خبرافية النصرانية بكّل تفاصيلها، والتباعد عن املنهج التبسيطي للبولتمانية وملنهج رينان 

رج خا Robert Price(42(" روبرت برايس"ولذلك يقف اليوم ناقد يف قيمة . ومن شايعه أو وافقه
  43.السياق ألنه ميّثل استحضاًرا للمنهج القدمي الشكوكي يف التعامل مع الرتاث النصراين الرمسي

ا كتب الشريف أطروحته للدكتوراه كانت املوجة الثانية قد بلغت مرحلة النضج، وهي املوجة مل
" املصدر"ها القائمة أساًسا على كسر املوجة األوىل، واإلقرار بوجود أصول تارخيية لألناجيل، وأمه

 James(الذي هو أصل إجنيَلي مىت ولوقا كما هو قول مجهور النقاد، ومن أهم أعالمها  " كيو"

M. Robinson ( ذه ". املصدر"الذي أفاض يف دراسة هذا ولكّننا مل نر يف ما كتبه الشريف وعًيا
                                                

  .، ويسّمى جماًزا باإلجنيلالعهد اجلديد 39
40 Ernest Renan, Vie de Jésus, Paris: Michel Lévy frères, 1863  
41 Julius Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin: Druck und verlag 

von G. Reimer, 1883 
-يف السخرية من خمالفيه من احملافظني وحّىت الليرباليني ) املفرط(ه رغم متكّنه العلمي يف ختصصه، إّال أّن مقاالته التشّككية، وأسلوب 42

اليت ال " الكتب الشعبية"، أحلقوا كتبه بطبقة -حّىت حتولت كتبه األخريه ومقاالته إىل مسرح للتندر على طريقة مالحدة القرن التاسع عشر
  !تستهوي غري املالحدة اللجوجني

43 Robert M. Price, Deconstructing Jesus, Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2000 
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ذلك يعود إىل ضعف  ولعلّ . التطّورات رغم أّن املوجة الثانية قد بدأت منذ منتصف القرن املاضي
  . عن متابعة أحدث الدراسات اإلجنليزيّة واجلرمانّية قراءات الشريف وتأّخر املكتبة الفرنكفونية

؛ فيتابع الشريف أشّد )األسفار اخلمسة اليت تنسب إىل موسى عليه السالم(أّما يف ما يتعّلق بالتوراة 
" ُمْسَتحاثيا"لى إنكار تارخيّية كل ما مل يرتك أثًرا التّيارات تطرًّفا يف الغرب، وهي اليت تقوم أحباثها ع

واألعجب أّن الشريف يزعم أّن هذا املنهج حني طّبق على التاريخ اإلسالمي، مسح ! يف األرض
وأضاف يف جد، يهزل  44".بإعادة النظر يف الكثري من األمور اليت كانت مبثابة احلقائق الثابتة"

رة اإلقرار بأّن للمدرسة التونسّية يف تاريخ الفكر اإلسالمي وليس من باب املفاخ: "اهلزل منه
وهذه دعاوى أقرب إىل التفّكه منها  45."مبختلف كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية إسهامات ممّيزة

فإّن تاريخ اإلسالم، حلقات متصلة، ال ميكن العبث به من خالل وسوسات اآلثاريني، ! إىل اجلد
للمستشرقني باتريشيا كرون ) مHagarism) "1977"يف كتاب  باطلالوقد قرأنا شيًئا من هذا 

)Patricia Crone ( ومايكل كوك)Michael Cook( ّوسهما إىل القول إّن وقد ساقهما ،
أّما إبداعات كلّيات اآلداب !! مّكة ليست حيث نعرفها اليوم، وإّمنا هي يف منطقة قريبة من سوريا

ا أراد ومل. العاملني العريب واإلسالمي ا عن الساحة الفكريّة يفالتونسّية، فأمهها دون شك غيا
املعلمنة، واليت جثا هو وأمثاله على صدرها عقوًدا (الشريف أن ميّثل إلبداعات املدرسة التونسّية 

مل حتظ بأي اعتناء طيلة "للشافعي " الرسالة"أّن !" أثبت"بأطروحة تلميذ له ) أحتفنا(، )طواًال 
، وأّن اهتمام املعتزلة بأصول الفقه هو الذي أحياها "هـ4و3أي -ين تليا وفاة الشافعيالقرنني اللذ
اليت شرحها يف القرن الرابع كل من أيب بكر " الرسالة! "كشف إهلامي، ورؤيا حق  46!بعد موت
، الذي قيل إنّه أعلم اخللق باألصول بعد الشافعي، وأيب الوليد النيسابوري )هـ330تويف (الصرييف 

،مل تلق أّي اهتمام يف القرن )هـ365تويف (، احملّقق، والقفال الكبري الشاشي )هـ349ويف ت(
  47!الرابع

التخبط املنهجي للشريف يتجّلى أيًضا يف االستلهام االستسالمي من علم النفس وعلم االجتماع، 
ا مليدان أصوَل النظر والتحليل دون استيعاب لقصور هذه املناهج وعدم مالئمة أدواا ومقوال

                                                
  24م، ص2011دار اجلنوب للنشر، : ، يف قراءة النصوص، تونس2الشريف، لبنات 44
  املصدر السابق 45
  24املصدر السابق، ص 46
إذ إّن خمطوطات كتب املتاحة من القرن الرابع، وإنكار الثابت من النقل التارخيي عن القرن الرابع؛ هناك فرق بني ندرة املخطوطات  47

ا يف حتقيقهم )ysowZ Aron(أمحد الشمسي واألصول لتلك الفرتة احملفوظة اليوم، نادرة كما هو معلوم، وقد أشار إىل هذا األمر 
ysowZ Aron and Shamsy El Ahmed ,( ".للرسالة" -هـ231تويف ، الشافعي أحد أكابر تالميذ-ملختصر البويطي

“Al-Buwayṭī’s Abridgment of al-Shāfiʿī’s Risāla: Edition and Translation,” in 
Islamic Law and Society 19 (2012) p.328)( .وانظر أيضا يف أثر الشافعي املبكر :Joseph Lowry, 

“The Reception of al-Shāfiʿī’s Concept of Amr and Nahy in the thought of His 
Student al-Muzanī,” in Law and Education in Medieval Islam, eds. Joseph E. Lowry, 
Devin J. Stewart, and Shawkat M. Toorawa, Cambridge: E. J. W. Gibb Memorial 

Trust, 2004, pp.128-149 
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ويبدو هذا التسطيح الفكري الغر بصورة واضحة مثًال يف حكم . البحث يف الدراسات اإلسالمّية
معّني "  Représentationمتّثل "الشريف على السّنة أّا ليست تراثًا نبويًا حمفوًظا، وإّمنا هي 

داخل ] التمّثل[، وهل هو التمّثل" ماهية"مل حيّدد لنا الشريف هنا  48".ذااللسّنة، وليس السّنة 
يف املفهوم االجتماعي الدوركهاميي أم هو آلية نظر يف علم النفس املعريف، إّال أنّه على كل حال 
يبدو أنّه يشري إىل أّن السّنة إّمنا هي صناعة عفوية غري واعية لألجيال املسلمة، وليست نقًال 

هرة التارخيية املتشبعة باألمساء والتورايخ واعًيا حلقيقة موضوعّية، وهو تفسري غافل عن جوهر الظا
إنّه حكم مسرف يف شططه . واألسانيد اليت تتحّرك يف بؤرة من نور على بساط التاريخ

التبسيطي بإقحامه آليات أجنبية عن علوم السنة، وتفسري حقائق تارخيية صلبة بإمجاالت 
  .ساذجة

ظ أّن إخضاع املواضيع املطروقة إىل دعاوى ، يالحالمتخّصصةوالقارئ للدراسات الدينّية الغربّية 
علم النفس يف حّل ُمغلقات املسائل، ضعيف جًدا، ولعّل من أشهر األمثلة على ذلك رفض 

يف تفسري اعتقاد النصارى يف القرن األول قيامة " The Hallucination Theory"نظرية 
ط يف تفسري نشأة هذه املسيح من املوت؛ فرغم ما تقّدمه هذه النظرّية من حل سهل وبسي

العقيدة، وذلك بالقول إّن حّب اجليل النصراين األول للمسيح واعتقادهم يف خارقيته، أثّرا يف 
وجدام بصورة هائلة حىت إنه قد خّيل إليهم أنه قد قام من املوت، قبل ارتفاعه إىل السماء، 

  49!النّقاد يرون أّا حّل ساذج لقضّية جادة أنّ إّال 
رغم تباعد  ،يف التاريخ احلديث فكريًااذ و ثناء الشريف على مجيع الش" الالمنهج" ومن فاضحات

، فهو يثين على الطاهر احلداد، وعلي عبد الرازق، وحممود حممد ورّمبا حىت تعارضها مناهجهم
أمحد صبحي منصور، منكر السّنة : اثنني" تقدميني"، وأحلق م مؤخًرا وأبو رية ،طه، وشحرور
فه قنوات النصارى املتطّرفني العرب يف الغرب للطعن يف اإلسالم، ومجال البنا الذي الذي تستضي

طالب حمامون يف مصر بعرضه على الطب الشرعي للتأكد من سالمة قواه العقلّية، وهو صاحب 
رغم أّن هذه الطائفة ال جتتمع على ! الشهرية أّن القبلة بني النساء والرجال، حالل) الفتوى(

وال حىت على مناهج متقاربة، وإّمنا أفرادها ظواهر مَرضّية متّثل انعكاًسا ملدارس  منهج واحد،
وال يوجد من بني هذه . عقدّية متطّرفة أو نزعات شخصّية قلقة وحمّبة للتفّرد والظهور

الشخصيات من أقام منهًجا نظريًا بقواعد مؤّصلة ودراسات مبدئّية معّمقة، ولذلك ليس ألّي 
 ختصصّي، وقصارى أمرهم مجيًعا أنّه قد مت توظيف كتابام االستفزازية من منهم أثر معريف

                                                
  156-155، ص 1الشريف، لبنات 48
49 William Lane Craig and J. P. Moreland, eds. The Blackwell Companion to 

Natural Theology, Chichester, U.K.; Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012, pp.625-
626  
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أو األيديولوجيات احلديثة ) كأيب ريّة(أو التيارات املذهبية ) كطاهر احلداد(األنظمة العاملانية 
 .يف الصراع مع اإلسالم الَنَبوي) كعلي عبد الرازق(

òîÏŠÈ½a@òîzĐ�Ûa@@
: ، واصًفا حال الرغاء املنتفش فوق صفحة املاء، أقصد"لتعاملا: "يقول صاحب الكتاب املاتع

 ستقامة، وضعف يفص أن ظواهر األحوال من رقة يف الديانة، ووهن يف االلخواملت: "املتعاملني
التعامل  لت أمامنا ظاهرةالتحصيل، والسعي بكل جد وراء الدنيا الزائلة، ومظاهرها الفانية، شكّ 

نتحال، يف اال ه من واقعاا الفجة، والدعاوى العريضة، والرباعةملا نشاهد ؛أوسع من ذي قبل
  .وعندنا على هذا ألف شاهد.. واتساع اخلطو اىل احملال

نال بالراحة وملا ميلؤا منه وظنوا أن العلم يُ  ،لولعب والذّ ركبوا له الصَ  م العلم أغمارٌ وما هذا إال لتسنّ 
والتحقيق، وصاروا كتماثيل  ،والتأليف، والنشر ،فتهافتوا على مناصب العلم يف الفتيا ،الراحة

وحسام على -رين ، مكدّ اويف تراثها أحيانً  ايضربون يف عقول األمة حينً  مدسوسة بأيديهم هراوى
وهل العلم والدين إال توأمان ال ينسلخان إال يف حساب . فو األمة يف دينها ويف علمهاصَ  -اهللا

  50"؟من انسلخ منهما
ىت حّولته بقايا األمانة والصدق يف نفسه، حمستكّنة يف أعماق الشريف، تأكل من إّن روح التعامل 

ويبلغ احلال بتنّمر استعالئه إىل تصوير . للتنّفخ الغثإىل رمز حّي جتّسه األيدي، وتبصره العيون، 
لبلوغ  من الذين ميتطونه"أو " دعاة جدد يتاجرون بالدين"أو " ذوي ثقافة تقليديّة"خمالفيه أّم إّما 
وهو كالم ال خيرج عن لغو البطّالني وثرثرم للتنفيس  51".رجعّية ماضوية متييزيّة-أهداف سياسية

 ..عن مكبوتات جارحة، وال ميّس من قدر خمالفيه طرًفا؛ ألنّه حمض عاطفة متفّلتة من جلام األدب
ــلق ـ ــ ــ ـــل بُـ  دـ ــ ــــ ـــفما بالي  قال ما غتُ ـ   الاــــــق ما تُ ـــ

ــــــمل  دـْـــــسان من األُ ـــك ولو ـ ــ ــ   صاال وال هال اـــــ
 ـــــة السيلر حِ فكس   ًال خـاخل وضعها لك  يفــ
ــــــتصنع بالس وما ـــــإذا مل تك قتَ   يفـــــ ــ ــ ــ ــ ّـــ ــ ـ   اًال ـــ

ـــــأرى قومك أبط ـ ـ ـــ ــ   اًال صبحت بطّ أوقد   اًال ـــ
ّبه للتصّدر يف كشف حقيقة مستواه املعريف يف أجلى املواقف وقد أفادنا ولع الرجل بذاته وح

؛ فقد كتب أحد زمالئه يف اجلامعة التونسية، وهو يعّلق على اام الشريف ألستاذه الطاليب )هزليةً (
ارتكب أخطاء  -كما يقول الشريف–؛ ألّن الطاليب "ليطمئّن قليب"باخلرف عندما رّد عليه يف كتابه 

ذات مرة يف كلية اآلداب مبنوبة مناقشة "ات ويف النحو، أنّه أثناء حضوره كثرية يف رسم الكلم

                                                
  26هـ، ص 1416دار العاصمة، : ، الرياض5بكر أبو زيد، التعامل وأثره على الفكر والكّتاب، ضمن اموعة العلمية  50
  12، ص 3الشريف، لبنات 51
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إلحدى الرسائل اجلامعية يف احلضارة العلمية العربية اإلسالمية كان فيها األستاذ الشريف حياول 
وبالتايل من علم املشرف عليه الذي هو أحد كبار علماء تونس بالعلوم -التهوين من علم املرتشح 

فكان من القرائن اليت -[...]باحلضارة العلمية العربية وهو أيضا من أساتذة الشريففضال عنه 
ذا اهلجاء األصلي " إجناس جولد تسيهر"سم علم حبسب النطق األملاين ااملرتشح  أوردها كتابةُ 

 ". إنياس قولد زيهر"السم صاحبه بدل كتابته باهلجاء الفرنسي 

ذه التفاهة اليت تدل على جهل املناقش لظنه االسم لفرنسي مل يكن املرشح يريد أن يناقش مثل ه
فإثارة هذا األمر يف مناقشة دكتوراه دليل  ].. [..أو العتقاده أنه ينبغي أال ينطق إال بالفرنسي 

حىت ال نشكك يف نزاهته إذ يصعب أن  على سطحية المناقش وعلى خواء مستواه المعرفي
سم أهم املستشرقني الإلسالمية أال يعرف النطق الصحيح جيهل من يزعم االطالع على احلضارة ا

  52".ترمجات املرحوم عبد الرمحن بدوييف ما يزعم الكتابة فيه وهو نطق أظن املرتشح قد أخذه عن 

" Wensinck"كثريًا ما يكتب اسم املستشرق اهلولندي الشهري   -نفسه- والعجب أّن الشريف
الفرنسية؛ ولذلك فاالسم " v"اهلولنديّة ينطق  يف" w"رغم أّن حرف  53"فنسنك"ال " ونسنك"

والشريف هو الذي كتب اسم املستشرقة األملانية الشهرية  "!فنسنك"الشائع يف الكتابات العربّية هو 
  57!56، لظّنه أا فرنسية55"سيغريد"بالسني "  Sigrid Hunke" 54جًدا

، )م2011-3لبنات( أحدث كتبه على أّنين هنا ال بد أن أنصف الرجل وأخرب القارئ أّن الشريف يف
 58"إجناس جولدتسيهر"قد حّقق قفزة هائلة يف قراءته للفكر الغريب، فقد كتب اسم املستشرق اري 

ولعّله في المراحل القادمة ينتقل من قراءة أسماء المؤّلفين على الصورة على الصورة الصحيحة، 
  .مراجع وسيطة الصحيحة، إلى قراءة الكتب ذاتها بدل نقل ملخصاتها من

ومبناسبة احلديث عن إحالة الشريف إىل ما مل يقرأه من الكتب، ال بّد أن أعلن أّن هذه احلقيقة قد 
وهلا، أنّه يف جّل إحاالته ال يـََرد القارئ إىل أ. خالل ثالث ظواهر يف كتب الرجلجتّلت يل من 

ىل اسم الكتاب فقط، صفحة أو صفحات أو حىت فصول من الكتاب، وإمنا يكتفي باإلحالة إ
وهذا يف العرف األكادميي إحالة إىل عدم إذا كان هو دأب الكاتب، خاصة أّن الكثري من تلك 
اإلحاالت حتتاج حًقا إىل ختصيص من احمليل، ألّن احملال إليه مل يذكر املسألة احملال إليها إّال يف 

ؤلفها قد أحاط بكالم احملال وثانيها، أّن كتب الشريف ال يبدو منها أّن م. موضع خمصوص منه
                                                

على النت، وهو " www.alfalsafa.com " "الفلسفة"ل يف موقع نشر املقا(عودة ال بد منها : أبو يعرب املرزوقي، مقال 52
  )أيب يعرب. يضم عدًدا من مقاالت د

  123، ص1الشريف، لبنات  53
مشس العرب تسطع على : "الذي عّرب حتت اسم" Allahs Sonne über dem Abendland"صاحبة كتاب  54

  ".الغرب
  61، ص 3الشريف لبنات  55
  .حرف الصوائتاألمن  طق زايًا إذا جاء عقبه حرفنية ينحرف السني يف األملا 56
  . ولكننا حناكم الرجل هنا باملنطق الذي حياكم به هو غريه. تم ذه األخطاء، فهي عندنا من اللَمم -عادة–لسنا  57
  47، ص3الشريف، لبنات   58
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وثالثها، أنّه ينسب أحيانًا إىل احملال إليه كالًما مل يقله، من ذلك أنّه ملا أراد أن يطعن يف . إليه
، "شيخ املضرية: "-سيء الذكر-السّنة وأا من اختالق احملّدثني والفقهاء، أحال إىل كتاب أيب رية

أيب رية يف اام أيب هريرة باختالق احلديث وليس  ، علًما أّن كتاب59وأضاف أنه مليء بالشواهد
بالعلماء يف قوله " أويل األمر"كما زَعم الشريف أّن تفسري . يف نسبة االختالق إىل احملدثني والفقهاء

�#:�Rُ({: تعاىل �ِ)�Fَ� "#�)B�ُ�B Mَ��/���� �ْ��8H#S�َ�B ��ّ�� �ْ��8H#S�َ �ْ��:��T ���#%��� ���U��َ ���{]مل يكن شائًعا "، ]59:نساءال
وهو ما يوحي للقارئ أّن الشريف قد  60.، وأّن الشائع هو تفسريه باألمراء"يف القرنني األول والثاين

قرأ واستقصى املراجع، يف حني أّن أهم وأقرب مصدر الستقصاء أقوال املفّسرين يف القرنني األول 
بالعلماء هو قول ذائع بني " أويل األمر"ري يُنكر ذلك؛ إذ إّن تفس -أقصد تفسري الطربي-والثاين 

، رضي اهللا عنه ، وابن عباسبن عبد اهللا رضي اهللا عنه جابرالصحابة ومن جاء بعدهم؛ فهو قول 
!!وجماهد، وابن أيب جنيح، وعطاء بن السائب، واحلسن، وأبو العالية

 
كما أّن الشريف مولع   61

جمال العقيدة أقّر كل املتكّلمني، وحّىت  ففي: "من ذلك قوله. بالقطع واجلزم دون استقراء
أما املسائل : "قال ابن تيمية. وهو إطالق فاسد 62".املتأخرين، أنه ال جمال للتقليد يف التوحيد

النظر واالستدالل على  من املتكلمة، والفقهاء من أصحابنا، وغريهم من يوجب فكثيراألصولية 
فهذا قول مجهور ". ذلك األمة فعلى خالف وأما مجهور [...] كل أحد حىت العامة والنساء

  63!املتكّلمني ال قول مجيعهم
ومن الظواهر السلبية األخرى يف ثقافة الشريف كما هي بادية يف مؤلّفاته، ضعف اّتصاله باملكتبة 
الغربّية اليت يراها ُهَو حبل النجاة ومصدر اخلالص، ولعّل من أفحش األمثلة على هذا األمر دفاعه 

نظرية املستشرق  عشرية األوىل من القرن اجلديد عنات والتسعينات والنلى مدى الثمانياملستمر ع
(!) يكتشفم 2011مث هو يف كتابه الذي أصدره سنة . شاخت يف ما يتعّلق بنشأة احلديث النبوي

 بدايةاليت بدأت يف الظهور مع " مصّنف عبد الرزاق"عن  )Harald Motzki(دراسات املستشرق 
من القرن املاضي، ونالت شهرة واسعة بني املتخصصني والقرّاء اجلادين، وقد رّد  سعالعقد التا

. موتسكي فيها بقّوة على شاخت، وهو ما عّدل نظرة الشريف إىل نشأة احلديث إىل مدى معّني 
، ويبقى على مدى "زعيمه امللهم"فكيف جيهل رجل تغرييب حّىت النخاع دراسات مّتصلة بنقد فكر 

الثة املاضية حييل باستمرار إىل كتابني لشاخت دون حرج أو تردد أو تعقيب، مث بعد أن العقود الث
، يكتشف أّن )ضعف القراءة(بّث هذا املذهب حبماسة بني قرّائه الذين يعاين عامتهم من نفس دائه 

ويف نفس السياق أيًضا، عجبت كل ! إطالقات شاخت وتعميماته غري علمّية إىل مدى بعيد
م إىل مقال لعامل احلديث، 2011ا أقرأ إحالة الشريف يف نفس الكتاب الصادر سنة العجب وأن

                                                
  126، ص 2م، ط2008دار الطليعة، : الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، بريوت59 
  203، ص3الشريف، لبنات 60
  181-7/179م، 2003-هـ1424دار هجر، : عبد اهللا الرتكي، اجليزة: الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق 61
  31الشريف، حتديث الفكر اإلسالمي، ص 62
  20/202م ، 1995/هـ1416جممع امللك فهد، : ابن تيمية، جمموع الفتاوى، املدينة املنورة 63



 33

، حممد مصطفى األعظمي، رّد فيه على شاخت، وقد نشر يف  )م1966- دكتوراه(خريج كمربدج 
وسبب عجيب، بل . ، وهي اإلحالة الوحيدة اليت رأيتها إىل الشيخ األعظمي64كتاب عريب مشرتك

، هو أّن الشريف مل حيل البتة يف مؤلفاته إىل كتاب كامل كتبه األعظمي يذهول: أقول دون مبالغة
 On Schacht's Origins of Muhammadan"باإلجنليزية يف الرد على شاخت، امسه 

Jurisprudence) "1985وهو كتاب يُدّرس منذ عقود يف أقسام االستشراق يف الكليات )م ،
شاخت ونظريته إّال وتتم اإلحالة إليها يف أي مرجع علمي الغربية، وهو دراسة من احملال أن يُذكر 

ولو ُسئلُت عن ! غريب، حىت أصبح كتاب الدكتور األعظمي جزًءا من احلديث عن نظرية شاخت
سبب غفلة الشريف عن هذا الكتاب وإحالته املتأخرة إىل مقال مهمل لنفس املؤلف، فسأجيب بكّل 

ف الرجل ممّا حييل إليه غري امسه، أّما االنغماس يف القراءة والتتبع إّا ثقافة العناوين حيث ال يعر : ثقة
  !فبينه وبينها مفاوز

 وال) يضجر(وال ) ميلّ (وال ) يكلّ (ومن األمثلة األخرى، املرهقة ألعصاب القارئ، أّن الشريف ال 
 ، يف"The Social Reality of Religion " عن اإلحالة الكليلة إىل كتاب بيرت برجر) يفرت(

واملستفّز . ترمجته الفرنسّية مث العربية، كّلما ذكر العاملانّية واحلداثة، دون أن يراعي خصوصّية السياق
 65هنا ليس فقط اإلحالة إىل كتاب واحد، كمرجع أساسي لقضايا سال يف نقاشها حبر من احلرب،

بل  66جعًيا يف هذا الباب،وإّمنا أيًضا أّن ذاك الكتاب ال يعتربه أحد من األكادميني اليوم كتابًا مر 
هو ليس يف أصل مسألة العاملانّية واحلداثة ابتداًء، وإن كان قد تعّرض ألثر العلمنة على الدين يف 

، باإلضافة إىل أّن برجر قد كتبه يف شبابه، وال جند يف املقابل يف كتابات الشريف إحالة (!!)جزء منه
اوز سّنه اليوم الثمانني، أي أنّه قد مّر قرابة قد جت-برجر–إىل كتب ومقاالت برجر احلديثة، وهو 

غّير الكثير واألهم من كّل ما سبق أّن بيرت برجر يكّرر كثريًا أنّه قد . نصف قرن على كتابه األول
     ومن العجب! يف الكتابات اليت كتبها يف العقود األخرية من أفكاره عن العالمانية وسلطانها

، وال نرى عند الشريف مراجع )رمحة(مرجًعا مكًررا بال ) األثري(أن يكون كتاب برجر  -أيًضا-
) Charles Taylor(لتشارلز تايلور " A Secular Age"يف املوضوع مثل كتاب  أساسّية

م وأعاد نشر أخرى قدمية، 2007، رغم أّن الشريف قد أصدر عدًدا من الكتب بعد )م2007(

                                                
  48، ص3يف، لبناتالشر  64
من كتاب برجر ) 171-105(ال تكاد جتد فكرة أو قوًال يف العاملانية يف كتب الشريف إّال وهو ظل ملا جاء يف الصفحات  65

)London: Faber and Faber, 1969( حّىت ما كان قراءة ضعيفة للواقع ،)أو تفرًدا يف فهم )جربيّة الصريورة العاملانية ،
تعريفه املضطرب (أو التأصيل املفاهيمي ) 121-113ص) التوراة جماًزا(ه أّن للعاملانية جذورًا يف العهد القدمي زعم(التاريخ الديين 
  !!، بل حّىت االصطالحات اليت أوردها برجر، تتكّرر هي عينها يف ما كتبه الشريف)107للعاملانية، ص

 The Social: ِلَم مل حيدث ذكرًا، البّتة، ألهم كتبه ، أقصدإذا كان الشريف متأثـّرًا حبق، بربجر؛ يف كتاباته املبّكرة؛ ف 66
Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge )1966(أنا ال أستطيع !! ؟

، اعتناق املؤمن -ن املعانقةم–ظفر بكتاب حروفه التينّية، اعتنقه  ملاأن أفّسر األمر إّال أّن الشريف، يف أقصاه، قارئ من هواة القراءة، وأنّه 
  !لِسْفره املقّدس
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، وقد ُكتبت فيه أعداد هائلة من املقاالت، "ّية اليومالعاملان"وكتاب تايلور مرجع أساسي يف مسألة 
  !بني مؤيّد ومعارض

والشريف، رغم حماولته إيهام قّرائه أنّه واسع املعرفة ومتبّحر يف أصناف العلوم وأبواا، كثريًا ما 
الثقافة، وبعيد عن التحقيق واالطالع، وأنّه يكّرر ما شاع دون مراجعة " شعيبّ "تكشف كلماته أنّه 

وال متابعة لدراسات املتخّصصني، من ذلك قوله، أثناء تشكيكه يف حفظ املصحف للنص القرآين، 
املسلمني مل يعرفوا الورق إّال يف القرن الثاين، وإّن اخلط العريب زمن البعثة النبوية كان خالًيا /إّن العرب

تاريخ اخلط العريب من وكل من الزعمني خطأ، كما هو معلوم للدارسني ل 67.متاًما من نقط اإلعجام
قد كان له حضور واضح يف ) Papyrus(خالل اآلثار املكتشفة، فإنّه ثابت بيقني أّن ورق الربدي 

ويف القرن اهلجري  69كما أنّه قد اكتشفت كتابات عربية قبل البعثة النبوية  68القرن اهلجري األّول،
خمطوطة : أن أشري إىل مثال واحد ، ويكفي هنا)كالباء والنون والذال(األول عليها نقط اإلعجام 

)PERF No. 558( وهي من ورق الربدي وفيها حروف اجلاء واخلاء والشني والزاي والذال والنون ،
  70!هجريًا، وهي حمفوظة يف املتحف القومي النمساوي 22معجمة، وتعود إىل سنة 

عميقة اليت يعانيها ومن الظواهر األخرى املزعجة يف كتابات الشريف، أزمة االستالب الفكري ال
ولُع الشريف باإلحالة إىل دراسات غربية إذا أراد توجيه " إاًرا"الرجل، ولعّل من أكثر عالماا 

القارئ إىل دراسات جادة للحكم على تاريخ اإلسالم وواقع املسلمني، وتقومي علماء اإلسالم يف  
الزرق والبشرة البيضاء، فال حيسن  كتابام ومناهجهم، وكأنّه ال يفقه واقعنا غري أصحاب العيون

األوصياء علينا واملوّكلني برتشيدنا، رغم أّن األكادمييني " بين عجمة"بنا أن نرى أنفسنا إّال بعيون 
يف الغرب اليوم يشتكون من احندار املستوى العلمي للمستشرقني اجلدد، واليت من أسباا 

، والقراءة )West-Centrism" (مركزيّة الغرب" عقدة/اإلثين النابع من عقيدة-االستعالء الثقايف
  !باإلضافة إىل أّن جّل املستشرقني اليوم ال حيسنون العربّية، قراءةً  71اخلارجّية الظاهريّة،

                                                
  54الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص  67
 N. Abbott, The Kurrah) (هـ 96-90(من أبرز األمثلة، الرسائل املكتشفة لقرة بن شريك، الوايل األموي ملصر  68

Papyri From Aphrodito In The Oriental Institute, Chicago, Ill. University of Chicago 
Press, 1938.(  

 .J. A. (، والذي يعود إىل القرن الرابع ميالديًا، وفيه حرَفا اجليم والياء معجمني)األردن(من ذلك النقش الذي على جبل رام  69
Bellamy, "Two Pre-Islamic Arabic Inscriptions Revised: Jabal Ramm and Umm Al-
Jimal", in Journal Of The American Oriental Society, 1988, Volume 108, pp. 369-

372(.  
70 A. Grohmann, "Aperçu De Papyrologie Arabe," in Études de Papyrologie, 1932, 

T.1, pp. 39-46  
71 See Edward W. Said, “Crisis [in orientalism],” in David Lodge and Nigel Wood, 

eds. Modern Criticism and Theory: A Reader, Harlow, England: Pearson, 2000, pp. 
271-86.  
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القارئ سيزداد توقًدا عندما يلحظ ولع الشريف باإلحالة إىل رسائل " انزعاج"وال أسرتيب يف أّن 
هامة متعلقة باإلسالم، عقيدة، وشريعة، ومصادر، رغم  ماجستري أشرف عليها عند حبثه يف قضايا

أّن هذه الرسائل مل تطبع بعد، كما أّن من كتبوها ليسوا متخصصني يف العلوم الشرعية، وإّمنا هم 
) من ال يَعرف(إذن؟ إّا إحالة ) اجلوفاء(ما قيمة هذه اإلحالة !! طلبة كلّية اآلداب) صغار(من 
  )! من ال يُعِلم(إىل ) من ال َيعَلم(إّا إحالة : ئت قلتوإن ش)! من ال يُعَرف(إىل 

æbí…þbi@òîzĐ�Ûa@òÏŠÈ½a@@
الشريف كثري الدندنة حول معرفته الواسعة بعلم مقارنة األديان، مبا يؤهله بزعمه أن يقّدم قراءة أعمق 

ت السريعة للنص القرآين، رغم أّن مشاركته يف الدراسات الدينية املقارنة ال تتجاوز بعض املقاال
وأطروحته للدكتوراه، وحتقيقه لكتاب اخلزرجي الذي مل يتجاوز فيه إثبات االختالفات بني النسخ، 

رغم أنّه ظاهٌر " مل نعثر على هذا النص يف األناجيل اليت بني يدينا: "مع إثباته تعليقات عجيبة مثل
جود مثل هذه الزيادات أو أّن نقل اخلزرجي كان باملعىن، وقد كان بإمكان الشريف التأكد من و 

للنسخ اليونانية، أو حىت يف التفاسري الفرنسية ) Critical Apparatus(القراءات يف اهلوامش النقدية 
) القرن الثاين عشر ميالديًا(اليت تعتين ببيان القراءات، وهي كثرية جًدا، خاصة أنّه يف زمن اخلزرجي 

 )!!Byzantine text-type(قد استقر النص البيزنطي 
وبوسع القارئ ملا كتب الشريف أن يدرك أنّه ضعيف الصلة بعامل الدراسات الدينّية، ومتابعة أهم 

أّما . مراجع عامة إىل وترّد القارئغالًبا باهتة،  تهإحاالولذلك تأيت اإلصدرات وأشهر السجاالت، 
يع ملقاالت الكتاب األقدمني أطروحته فآفاا كثرية، ومن أمهها أّا فاقدة للروح اإلبداعّية، فهي جتم

مث إّن من مراجع هذه األطروحة، أطروحة دكتوراه لعلي بوعمامة . مع إردافها بتعليقات عامة
بالفرنسية عن اجلدل اإلسالمي يف الرد على النصارى منذ بداية اإلسالم حىت القرن الثالث عشر 

شرة بعد مناقشة بوعمامة يعني أّن الشرفي قد بدأ في إعداد أطروحته مباوهذا  72،)م1976(
وكيف وافقت الجامعة ! ؛ فِلَم اختار الشريف موضوًعا مطابًقا ملوضوع هذه األطروحة؟ألطروحته

، خاصة أّن العمل النقدي كان منصًبا على املراجع املشرتكة على الموضوع الذي اختاره الشرفي
مث إنّه رغم نفخ  73!امش َعَرضي؟بينهما، علًما أّن الشريف مل يذكر بوعمامة إّال مرّة واحدة يف ه

الشريف يف قائمة املراجع األجنبّية، فيبدو بوضوح أنّه قد فاتته الكثري من الدراسات االستشراقية عن 
كما أّن دراسته كان ال بد أن تقوم، بداهة، على حبث واف يف . اجلدل اإلسالمي النصراين املبّكر

                                                
72 “La littérature polémique musulmane contre le christianisme depuis ses origines 

jusqu'au XIIIe siècle.”  
  17- 16م، ص1986ار التونسية للنشر، الد: العاشر، تونس/الشريف، الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى إىل اية القرن الرابع 73
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د البعثة النبويّة، وهو ما ال يكاد يُوجد له أثر حقيقي يف تاريخ اجلدل الديين يف الكنيسة السريانية بع
   ! ما كتبه

إىل احلّط من قيمة  - كعادته- هذا على مستوى الدراسة، أّما على مستوى التقومي، فقد جنح الشريف
الكتابات اإلسالمية، وجانبها اإلبداعي الكبري، وهو موقف مستفز إذا قورن بانبهار زعيمة االستشراق 

بعظمة تراث اجلدل الديين ) م1998توفيت ( "יפה- חוה לצרוס" "يَاِفيه- حوا َلْتَسروس"لي اإلسرائي
  ..إّا النفس العليلة جبهلها وهزميتها؛ فعذرها يف جهلها وفقرها 74.يف كتابات املسلمني األوائل

ـــما تقول عذلت تعلمُ  كنتَ   أو  عذرتين تعلم ما أقولُ  كنتَ  لو ــ ـــــ   75كاـ
ــليت فعذلتمقا لكن جهلتَ  ـــــ ــأنك ج وعلمتُ   ينــ ـــــ ــ ــ ــاهل فعـ ــــ   اذرتكـ

ورغم ما حشاه الشريف من تفاصيل وأمساء يف أطروحته، إّال أنه مل يستطع أن خيفي فيها جهله بعلوم 
النصرانية؛ إذ إّن عامة ما عرضه هو من املشاع املعروف، لكّنه يف املقابل أظهر جهله بالقضايا 

لذلك يكثر عنده احلسم يف مسائٍل التنازُع فيها معروف، متأثرًا يف ذلك بالثقافة الشعبية اخلالفية، و 
وله من األخطاء ما حيسم الشك يف أهليته املعرفية، من ذلك شبكة العالقات اليت رمسها . التبسيطّية

وهناك اليوم : "ا بقولهلألناجيل األربعة، واليت تفّسر نشأة األناجيل والتأثري املتبادل بينها، وقد مّهد هل
بني نقاد األناجيل ومفسريها على أّن الصيغة النهائية اليت وصلتنا فيها تستند إىل أربعة  شبه إجماع

يفرتض أا -مصادر شفوية خمتلفة أثّر كل مصدر منها بدرجات متفاوتة يف مرحلة أوىل من التدوين
وهي دعوى  76".الروايات على النحو التايل مث استمر التأثر املتبادل بني هذه- موجودة وإن مل تصلنا

" The Synoptic Problem" "املشكلة اإلزائية"ا من ريح مبحث ال ميكن أن يزعمها من شّم شيئً 
 The" "نظرية املصدرين"ا مجهور النقاد هي هاخلاصة بتفسري نشأة األناجيل؛ إذ إّن النظرية اليت علي

Two-Source Hypothesis " ده الشريف بصورة جوهرية، بل أقول إنين مل أر وهي ختالف ما أور
على كثرة الشواذ،  77هذه النظرية اليت عرضها الشريف ضمن أهم النظريات وال حىت ضمن شاذها،

واملشهورة عند ) من ناحية التبين(الشاذة ) M.-E. Boismard(وهي وإن كانت قريبة من نظرية 
ومن . لشريف مل حيل إىل مرجع عند نقله للشبكةالفرنكفونيني، إال أا ليست هي، مع العلم أن ا

العجب أن يقع يف هذا اخلطأ الكاشف عن ضعف التحصيل، كاتب أشرف قبل مناقشة رسالته 
وجند يف نفس األطروحة قول الشريف عن سفر !! على رسائل جامعية يف دراسة األديان املقارنة

                                                
74 Hava Lazarus-Yafeh, “Some Neglected Aspects of Medieval Muslim Polemics 

against Christianity,” in The Harvard Theological Review, Vol. 89, No. 1 (Jan., 1996), 
pp.61-84  

  الم=عذل 75
  64ى، صالشريف، الفكر اإلسالمي يف الرد على النصار 76 
 Hunting for the Word of"عرضُت لنقد هذه النظريات يف مقابل التصريح القرآين بوجود إجنيل للمسيح يف ملحق كتايب  77

God"  
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دون إحالة  78."م. منتصف القرن الثاين قجيمع النقاد اليوم على أّن هذه النبوة كتبت يف: "دانيال
ويعلم الّنقاد أنّه منذ منتصف القرن العشرين، إثر اكتشاف خمطوطات البحر امليت . إىل مرجع

)Dead Sea Scrolls(  حيث عثر على مثاين خمطوطات هلذا الكتاب، أقدمها)4QDanc ( اليت تعود
أّكد عدد  F. Cross(،79(اطة ِمثل م، على قول عدد من املتخصصني يف اخلط.ق 125إىل سنة 

  !فأين اإلمجاع؟ 80.م.من النّقاد وجوب رّد تاريخ التأليف إىل ما قبل القرن الثاين ق
ثبت يل باالستقراء،  احصيلة ثقافة الشريف يف األديان هي تفسري االصطالحات من املعاجم كم

أن تصطدم مبنكرات  ولذلك من املمكن! وهي بضاعة الطلبة الكساىل، والدخالء على العلوم
وهذا  81"منحول"على أّا " Apocryphe"قبيحة وأنت تتصفح كتبه، من ذلك تعريبه لكلمة 

 Pseudépigraphe"اإلجنليزي -، ومقابله الفرنسي82خطأ قبيح إذ املنحول ما نسب إىل غري قائله

-Pseudepigrapha "ا الشريف فيقابلها يف العريبريفي، كما هو يف أبوك: ، أّما الكلمة اليت عّر
قدسة أي غري املعرتف به ضمن قائمة الكتب امل" (غري قانوين"العرف النصراين العريب اليوم، أو 

، علًما أن الِكتاب قد تصّح نسبته إىل من ينسبه العامة إليه لكنه يكون أبوكريفًيا يف العرف )الرمسية
عض اآلباء أصالتها، ورفضت من الديين النصراين، مثل الرسالة إىل الراعي هرماس اليت قبل ب

: كما أّنك ستستنكر، بال ريب، تعريب الشريف لكلمة. اآلخرين دون رد نسبتها إىل املؤّلف الرمسي
"apocalypse " اّرغم أّن هذه الكلمة املتداولة بكثافة يف الدراسات الدينية  83"قيامة"على أ

 -Resurrection"فهي " قيامة"ا كلمة يف السياق الذي ذكره الشريف، أمّ " اية العامل"تعين 

Résurrection"وهي تعين قيامة املوتى فقط ،.  
وتتبّدى سطحّية معرفة الشريف بالدراسات الدينّية يف تعريبه ألمساء األعالم؛ إذ يعّرب الشريف 
الكلمة على الشكل الفرنسي رغم أّن ذلك خيالف بصورة فاحشة العرف النصراين العريب واألصل 

رغم أّن العرف العريب هو  84" (!!)جريوبوام"على أنه " Jéroboam"مثل تعريبه السم  العربي؛
" Achab"، وأقبح من ذلك كتابته اسم "ירבעם"وهو موافق صوتًيا لألصل العربي " يربعام"
، غري "אחאב"وهو املوافق صوتًيا لألصل العربي " أحاب"رغم أّن العرف العريب هو  85"أشاب"

                                                
  501الشريف، الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى، ص78 
79 F. Cross, The Ancient Library of Qumran and Modern Biblical Studies, Westport: 

Greenwood, 1958, p.33  
80 Stephen B. Miller, The New American Commentary Volume 18 - Daniel, 

Nashville: B & H Pub. Group,1994, pp.37-39 
  533الشريف، الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى، ص 81
  ".ي من قِيِل غريهحنُِل الشاعُر قصيدة ِإذا نُِسَبت ِإليه وه: ويقال: "حنل: لسان العرب، مادة 82
  22، ص2الشريف، لبنات 83
  486الشريف، الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى، ص 84
  املصدر السابق 85
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؛ فأفسد )ch( هلها إىل كتابة احلاء على شكل شنيحم عجز الفرنسية اليت اضطر أأّن الشريف مل ير 
  !ما نقرأمن هول " لشاب"حًيا؛ " أحاب"ولو كان   !األمر

لو أخذنا تلك : "، عند حديثه عن النصرانّية؛ فهو القائلةعرفاملة قلّ وللشريف إطالقات مصدرها 
، املستعملة يف األدبيات املسيحية املعاصرة، واليت "هللاأعط ما لقيصر لقيصر وما هللا "القولة الشهرية 

هاهي املسيحية تؤكد : على أساسها يقول املمجدون للفكر املسيحي يف مقابل األديان األخرى
يف  البتةعلى التمييز بني الدين والدولة، فهذا غري صحيح، ألن القولة نفسها مل تكن تستعمل 

فاملسيحيون طوال تارخيهم قد كانوا يعتربون أن السلطة  تاريخ املسيحية الطويل ذا املعىن،
وهذا زعم ال يصدر إّال ممن مل يقرأ يف أدبيات  86".السياسية ينبغي أن تستمد مشروعيتها من اهللا

 جًداعلى الرسالة الشهرية  -حقيقة ال اّدعاءً –، ومل يطّلع مثًال )م325(قبل جممع نيقية النصارى 
 First"إىل اإلمرباطور الروماين أنطونِيوس بيوس، واملعروفة باسم ) م165تويف (اليت أرسلها جستني 

Apology " ،حيث بّني أّن النصارى ال يعادون اإلمرباطوريّة الرومانّية؛ ألّن مملكتهم روحية ال أرضّية
  Christ taught civil obedience!"87 "وهي اليت عنون ناشروها للفصل السابع عشر منها بـ

�Ûa@òÏŠÈ½aéÔÐÛbi@òîzĐ@@
على العلوم وأهلها من الدخالء فيها؛ و هم من غري أهلها، فإم أضّر ال آفة : "قال ابن حزم

 89وهذا الطبع اِخلنفشاري 88."َقدرون أم يصلحونجيهلون ويظنون أم يعلمون، ويفسدون ويُـ 
الرجل " ركيضط"وقد . خاصة" الشرعيات"بارز يف حديث الشريف يف األمور الفكرية عامة، ويف 

إىل أن تكثر من االستغفار واحلوقلة وأنت تقرأ فحش تعامله حيث يقحم نفسه يف كّل حديث 
ببيان سعة معرفته دون سابق طلب، حّىت قرأنا له يف " يتربّع"ويديل لسانه يف كّل إناء، وأحيانًا 

 حاَيلْ الصوفية يف 90الفقه مسامهات ال متت للفقه يف دين اهللا بصلة، وهي أقرب إىل شطحات

                                                
: على موقع" احلوار بني األديان متوازي وأحيانا حوار صم: املفكر التونسي عبد ايد الشريف: "حوار صحفي عنوانه 86

)www.madarik-press.com(  
 :The Ante-Nicene Fathers "من أشهرها  الطبعة املضمنة يف سلسلة آباء ما قبل نيقية ثرية جًدا، للرسالة طبعات ك 87

Translation of The Writings of the Fathers Down to A.D. 325  " اليت تعترب املرجع الكالسيكي
  .للكتابات اآلبائية باللغة اإلجنليزية

  91م، ص2000- هـ1420دار ابن حزم، : ا رياض، بريوتإيف: ابن حزم، األخالق والسري، حتقيق 88
فقرر أقرانه أن يسألوه عن معىن  . تذكر كتب الرتاث أّن رجًال كان واسع الدعوى يف معرفة العلوم، جييب عن كل سؤال دون تردد 89

ت طيب الرائحة ينبُت بأطراف الَيمن إذا وملا كان مالزًما عادته يف التعامل، أجام على البديهة بأنّه نب". اخلتفشار"كلمة اختلقوها، وهي 
  : أكلته اإلبل عقد لبنها، قال شاعرهم اليماين

  كما َعَقد احلليب اخلنفشار*** لقد َعَقدت حمبُتكم فؤادي 
اهللا  يب صلّىنذبَت على هؤالء، فال تكذب على الك: فاستوقفوه، وقالوا. وقال النيب صلّى اهللا عليه وسّلم... وقال فالن، وفالن، وفالن

  !عليه وسّلم
  !وكم من خنفشاري يف بالد املسلمني اليوم

وهو كثريًا ما يشتمل على خمالفات . الكالم غري الواعي الذي جيري على لسان املتصّوف يف حال التهّيج النفسي احلاد: الشطح 90
  .شرعية، وكالم ال معىن له
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اجلذب والفناء، وهو حديٌث حيتاج إىل شيء من اإلفاضة؛ ألّن ما كتبه الشريف بعيد عن اهلذرمة 
  .الساذجة ووثيق الصلة بالنخر املاكر

وأكتفي هنا مبثال طريف يكشف جهل الشريف مبا تضّمه كتب الفقه؛ فقد سئل مرة يف لقاء  
األصوليون يف علم الداللة فيها ] كذا[قره لكن املشهور هو أن النصوص الدينية كما ي: "صحفي

دعين أضرب لك : "فأجاب جبواب من مل يفهم السؤال" ما هو قطعي وفيها ما هو ظين الداللة؟
ى، ومل خيطر ببال مثال، العلماء املسلمون يف تارخيهم الطويل كانوا يقرأون اآليتني املتعلقتني بالشور 

عامل واحد منهم اإلقرار بأن الشورى أمر ضروري وإلزامي للحاكم وهو ميارس احلكم، فهموا أن 
الشورى تكون عند شغور منصب اخلليفة، فإذاك يستشري أهل احلل والعقد لتنصيب خليفة مكان 

ْعِلَمٌة؟ هل الشورى ُملزمة أم مُ : رغم أّن اخلالف حول جواب سؤال 91..."خليفة شغر منصبه
، دون ترّدد "مل خيطر ببال عامل واحد منهم: "مشهور بني الفقهاء، فكيف يقول الشريف بكّل ثقة

، وابن خويز منداد، وابن عطية، لنوويأو استثناء، رغم أّن القول إّن الشورى ملزمة هو قول ا
عم إّن الشورى ومن أين جاء الرجل بالز ! وكثري من املعاصرين ممن يصعب استقصاؤهم؟ 92،والرازي

  !! ال تكون إّال يف اختيار أهل احلل والعقد للخليفة؟
–ويبلغ به تبّجحُه احلكَم على أئمة الفقه والفتيا بالضعف العلمي واجلهل؛ حّىت قال يف ابن تيمية 

على طريقة –وسخر منه  93،"فتاوى ال حظ هلا من االجتهاد"إنّه مل ير يف كتبه غري  -وهو من هو
ومن كان من أتباع املذاهب السنّية، خارج املذهب احلنبلي، : "متسائًال، مستهزًءا -اخلنفشاريني

 94"!!يعرتف له مبكانة ما؟
: ، بقولهالشافعيهذا ابن تيمية الذي وصفه مؤرخ اإلسالم، وميزان الرجال، اإلمام الذهيب،  
شيخ اإلسالم، نادرة العصر، ذو ، ثاحملدّ ، احلافظ، اتهد، هالفقي، املفسر، العامل، اإلمام، الشيخ"

برز يف : "الظاهري، والذي قال فيه احلافظ ابن سيد الناس، 95"التصانيف الباهرة، والذكاء املفرط
وهو عني ما  96".ولم تر عين من رآه مثله، وال رأت عينه مثل نفسهكّل فن على أبناء جنسه، 

، وما رأيت مثله، وال رأى هو مثل نفسه ما: "-وهو من هو-شافعيالقاله فيه احلافظ املّزي، 
                                                

  " وار بني األديان متوازي وأحيانا حوار صماحل: املفكر التونسي عبد ايد الشريف: "حوار صحفي عنوانه 91
  26/279م، 1992-هـ1412وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : ، الكويت)الكويتية(انظر املوسوعة الفقهية  92
  209مراد هوفمان وعبد ايد الشريف، مستقبل اإلسالم يف الغرب والشرق،  93
  املصدر السابق  94
 - 21هـ، ص1415كويت، األوىل من ثالث تراجم مستلة منه حملمد العجمي، دار ابن األثري، الالذهيب، ذيل تاريخ اإلسالم، ض 95
، وهي خمتصر  )Caterina Bori(للذهيب كالم طويل يف مدح ابن تيمية، منه ما جاء يف املخطوطة اليت حققتها املستشرقة . 22

الكثري من العلماء السابقني يف الرتمجة البن تيمية، وهو نص مل يطبع بعد  ، ويبدو أّا كانت مصدر"الدرة اليتيمّية للسرية التيمّية"كتاب 
 Caterina Bori, “A New Source for the Biography of Ibn Taymiyya,” in: -ككتاب-

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London, Vol. 
67, No. 3 (2004), pp. 321-348 

الفاروق احلديثة : طلعت بن فؤاد احللواين، القاهرة: ابن عبد اهلادي، العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية، حتقيق 96
  11م، ص2002-هـ1422للطباعة والنشر، 
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 ،قال ابن كثريابن تيمية الذي  97".ة رسوله، وال أتبع هلما منهأعلم بكتاب اهللا وسنّ  ارأيت أحدً 
 القاضي اخلويب: وأثىن عليه، وعلى علومه وفضائله مجاعة من علماء عصره مثل": ، فيهالشافعي

 الحنفي، وابن النحاس، والقاضي ]لجامع بين فقه المالكية والشافعيةا[ ، وابن دقيق]الشافعي[
بل وقال  98".وغريهم ،]الشافعية قاضي قضاة[ قاضي قضاة مصر ابن احلريري، وابن الزملكاين

واهللا يا فالن ما يبغض ابن تيمية إال جاهل، أو صاحب "): هـ777 ويفت(اء الدين السبكي فيه 
وإن ..  99"يقول، وصاحب اهلوى يصده هواه عن احلق بعد معرفته بههوى، فاجلاهل ال يدري ما 

يف مقام ابن تيمية يف تاريخ اإلسالم؛ فقد قال " الرجل األبيض"شئت اترك ما سبق واقرأ قول 
)Alfred Morabia" :( سيطر من مقامه العايل، على الفكر اإلسالمي منذ بدايات القرن الرابع

الذي يعد من أهم املستشرقني املعاصرين -) Warren C. Schultz(وقال   100".عشر
إّن ابن تيمية هو الذي قيل فيه  -املتخصصني يف العصر اململوكي الذي عاش فيه ابن تيمية

أهم شخصية يف السلطنة اململوكية يف مصر وسوريا، وأهم عامل حنبلي بعد أمحد بن حنبل ":إنّه
لطة احلاكمة، وسجال وإعجاب من طرف بقية وقد متّيزت سريته بعّدة مناوشات مع الس... نفسه 

" موسوعة اإلسالم"وأّما علمه، فقد أفاضت فيه  101."الفقهاء، وشعبية كاسحة بني سكان دمشق
الشريف وتالميذه، فقالت إنه أحاط علًما بالفقه  االستشراقية الشهرية، واليت كثريًا ما ينقل عنها
وأضافت أّن تأثريه يف حياته   102.العقدية البدعية احلنبلي وأقوال املذاهب الفقهية األخرى والفرق

من بني أهم تالميذه، يف عامل : "وزادت أنّه 103".كان كبريًا) "املعادي له(وحتت احلكم اململوكي 
] فقهية[العلماء، باإلضافة إىل ابن القيم املشار إليه سابًقا، رجال ونساء كانوا أحيانًا من مذاهب 

واحد من الكّتاب الذين هلم "تمت حديثها بقوهلا إّن ابن تيمية هو وخ  104.]"احلنبلي[غري مذهبه 
ولكّن الشريف يقول إّن ابن تيمّية .. 105"األثر األكرب يف اإلسالم املعاصر، خاصة يف الدوائر السنّية

  !!عنده، كاتب متواضع، وشخصية مغمورة يف تاريخ العلوم اإلسالمية
  !؟لكم عندُ  يكونحىت  ومن أنتمُ              عندنا غري جائز هذا  يقولون

                                                
  9املصدر السابق، ص 97
  2171م، ص2004-هـ1425ولية، بيت األفكار الد: حسان عبد املنان، عمان: ابن كثري، البداية والنهاية، حتقيق 98
   99، ص3هــ، ط1411ابن ناصر الدين الدمشقي، الرد الوافر، حتقيق زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، 99

100 Alfred Morabia, “Ibn Taymiyya, les Juifs et la Tora,” in Studia Islamica , No. 49 
(1979), p. 91 

101
 Warren C. Schultz, art.: “Ibn Taymiyya,” in Josef W. Meri, ed. Medieval Islamic 

Civilization, New York: Routledge, 2006, 1/371 
102 The Encyclopaedia of Islam, Leiden: E. J. Brill; London: Luzac & Co., 1986, 3/953 
103 Ibid., 3/954  
104 Ibid.  
105 Ibid., 3/955 
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إنّه ملن العسري أن نرى يف حديث الشريف عن صريورة العامل أدىن وعي حبركة الواقع، وال ميكن أن 
يدفعنا سوء الظن مبلكاته اإلدراكّية إىل أن نتهمه بالعمش الذي مينعه من رؤية ما أمجع عليه 

سلمني من أّن العامل اإلسالمي يعيش حالة إحياء متأبّية على الرتكيع الراصدون من غري امل
بل هذا بيرت برجر الذي صّدع الشريف رؤوسنا يف اإلحالة إليه يف كتاباته كّلما ذكر . والتدجني

العاملانّية، وكأنّه مل يكتب أحد يف العاملانية غريه، يصرّح جبالء وبوضوح أّن القول حبتمّية اكتساح 
نية للعامل ليس إّال ومهًا ساذًجا وأّن العامل اإلسالمي بالذات ميّثل االستثناء األكرب من حركة العامل

   106.العلمنة
إّن الشريف يرى يف حالة اإلحياء اإلسالمية جمّرد وهم عاطفي ناتج عن حالة توتر عصيب، وأّا مل 

ر احملللون على رفضه اليوم، ومنهم تؤثّر إّال يف الفئة املهمشة والبائسة من األمة، وهو ما أطبق كبا
 نيإّن عودة األّمة إىل دينها بعد احتالل الغازي ألراضيها مث خنر التغريبي 107.بيرت برجر" ملهمه"

النتمائها، هلو تعبري عن حقيقتني عظيمتني، ومها ربّانية هذا الدين وصدقه، من جهة، وعمق 
  .أصالة انتماء هذه األّمة إىل دينها من جهة أخرى

الشريف املتكّررة واحلماسية بانتصار العاملانية وأفول كل معارضة ذاتية هلا يف األّمة، هي " بشارة"ّن إ
يف حقيقتها َعَرض من أعراض الغرغرة املتشّنجة للمشروع االستئصايل الذي كّرسه املخلوع باحلديد 

ر اآلمال، ويصارع ا آخ" بتنفيساته"إّا صرخة من تتخّبطه أعراض الفناء؛ فهو يستبقي . والنار
ولكن، هل من . إّا حسرة املفجوع يف أحالمه إذ تذبل زهرا وهي بعُد فسيلة. هول اآلالم

اجلواب ! املمكن أن ينجح الشريف يف إيهام الناس أّن ما يبصرونه عيانًا ليس إّال طيًفا من سراب؟
  .يصّم السمعهو ما يراه الشريف اليوم ويسمعه، وإن حاول أن يغمض العينني و 

 
 
 
 
 
 

                                                
106 Peter L. Berger, ed.The Desecularization of the World: A Global Overview: 

Resurgent Religion and World Politics, Washington, D.C.: Ethics and Public Policy 
Center; Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 1999, pp.1-18  

107 Peter L. Betger, “Secularism in Retreat,” in John L. Esposito and Azzam 
Tamimi, eds. Islam and Secularism in the Middle East, New York: New York 

University Press, 2000, p.43 
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  :قال حكيمٌ       
  فضحته شواهد االمتحان              ّلى بغري ما هو فيهمن حتَ 

ورون قالع وهو صنيع األدعياء، الذين يتس 108."من تكّلم يف غري فّنه؛ أتى بالعجائب: "وقدميًا قيل
  !العلم بال أهلّية

هذه الطبقة من الكّتاب الذين مل يدرسوا علوم الشريعة على منهج أو على أيدي املتخصصني 
خارج أسوار اجلامعات، ال يصّح بأي حال أن نسميهم مفّكرين أو ما أشبه ذلك من األمساء 

والورّاق هو من ينسخ الكتب ". وّراقني"م إ يقال فيهم ذات الطنني والرنني، وإّمنا أقصى ما
  .إنّه ينقل احلرب من الورق إىل الورق. ويتاجر فيها؛ فليس له من جهد غري إعادة نسخ املكتوب

والنظر يف كتابات الرجل ُمبني عن جهله بعلوم اإلسالم من عقيدة وفقه وتفسري وحديث، وال 
ألعاجم، فإذا أضفت إىل ذلك ما يف منهجه من تفّكك، وما تعدو مشاركته فيها، رطانة كرطانة ا

يف دعاويه من إطالقات عريضة بال مقدمات وال أسانيد، ازداد إحساسك مبحنة املعرفة يف التيار 
  .العاملاين التونسي

إسالميني يف -زعيم االنسالخ: فيه إنه 109لقد اشُتهر عن الشريف قول أستاذه حممد الطاليب
علًما أّن الشريف مل جيرأ . الطاليب عليم بكثري من ظواهر الشريف وبواطنهوال شك أن  110.تونس

                                                
املكتبة :حممد فؤاد عبد الباقي وعبد العزيز بن باز، القاهرة؛ بريوت: هذه العبارة قاهلا ابن حجر يف فتح الباري، بلفظ قريب، حتقيق 108

  3/584م، 1979- هـ1399السلفية، 
نفسه صاحب منكرات شنيعة، وال ُيفرح مبثله، وإّمنا سقت شهادته، ألّن الشريف من تالميذه، كما أنّه غري حمسوب على  الطاليب 109
  "!التقليدي"التّيار 
  :ليعذرين القارئ ملا سأنقله من تصرحيات طويلة للطاليب، فإّن شهادته على تلميذه وزميله يف اجلامعة التونسّية خطرية جًدا 110
الطاليب، " (فهو إطالًقا ليس مفكًرا مسلًما باملفهوم القرآين للعبارة[...] سس مدرسة رفع القداسة عن القرآن بكلّية منوبة فهو مؤ "... 

  ).43م، ص2007سراس للنشر، : ، تونس16ليطمئن قليب، قضية اإلميان وحتديّات االنسالخسالمية ومسيحية قداسة البابا بنوان 
شريف أطروحاته االنسالخسالمّية يف اإلسالم، ويّتسع له أن يغوي ويغالط الُغفل الذين ليست هلم ثقافة وهكذا يدمج عبد ايد ال"...

ا إسالمية كافية، فيحملهم على االعتقاد أّن تنظرياته االنسالخسالميّة إّمنا هي شكل من أشكال اإلسالم املتعّددة، وهكذا يهيّئهم لقبوهل
  .بدون حتّفظ وال حترّج

فال . ظريات االنسالخسالمية ركيزا أّن اإلسالم يقتصر على االنتماء إىل حركة تارخييّة ذات صبغة دينّية اّختذت أشكاًال متعددة وهذه التن
وكذلك ال حاجة إىل ". ليس هناك إسالم واحد"حاجة إىل عقيدة معّينة يف مفهوم الرسالة والوحي والنبوّة، وال يف مفهوم القرآن، إذ 

وواضح أّن يف ذلك استدراج ذكّي وخفّي للمسلمني إىل االنسالخ عن اإلسالم إميانًا . س مفروضة، وال باحرتام احملرّماتااللتزام بطقو 
وعمًال، عن طريق إيهامهم أّن االنتماء التارخيي إىل اإلسالم بكّل تأويالته، ومنها طبًعا تأويالته،كاف كي يكون املنسلخ عن العقيدة 

 ىا، إذا ما احتفظ بشيء من الشعور الغامض والكامن يف النفوس بأّن الكون حيتوي على أسرار تبعث علالسائدة والطقوس، مسلمً 
  )44املصدر السابق، ص...". (التأّمل

يف نظر عبد ايد الشريف، إذا ما مسحنا املكياج وترمجنا تعمية تعبريه اىل لغة أيسر وأوضح، رجل عاش يف عصر ) صلعم(حممد " .... 
تفاعل فيه السحر . السحر وامليثّية: فهو وليد هذين الذهنيتني. ه الذهنية السحرية من ناحية، والذهنية امليثّية من ناحية أخرىتغلب علي
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على نفي التهم اليت كاهلا له الطاليب، وإّمنا اكتفى باام أستاذه باخلرف، وبأنّه متناقض؛ ألّن 
أن أقرأ دفاًعا من الشريف عن نفسه، لكّنه مل  -حبق–كنت أرجو ! الطاليب يقول مبا قاله الشريف

  !يفعل
للرجل مشروع لنخر وعي األمة بدينها، فيه فواقر نفثها يف اجلامعات التونسية يف عهدي املقبور و 

. واملخلوع، ويتوىل تالميذه نفثها يف عقول الطلبة، وفرضها على السامعني يف اإلعالم املخرتق
ونسف  وأصل مشروعه النخري إفساد فهم املسلمني لعقيدم بالدعوة إىل األيديولوجية احلداثية،

                                                                                                               
وصل ا إىل اليقني بأن اهللا "، وهكذا "األحناف"، وعن "أهل الكتاب"وختّمرت يف ذهنه هذه العوامل، وتفاعلت مع ما أخذه عن. وامليثّية

  )46املصدر السابق، ص". (غ رسالتهاصطفاه لتبلي
، اليت مل تكن ال "توحيد الرواية"وبعد تردد، وقع . اجتماعية بدأت شفوية" ظاهرة"، الذي ختّمر يف دماغ حممد، "القرآن"خالصة هذا أّن "

ي بني يدينا اليوم ال الذ" املصحف". كتام"، خوفًا من اختالف املسلمني يف "بقرار سياسي"، وذلك "مصحف"مدّونة وال موحدة، يف 
  )50املصدر السابق، ص". (يزيد إًذا عن عملية سياسية

، أن يدعم أطروحته يف أّن ما حنسبه قرآنًا منزًال، وحنسب أنّه بلغنا كما أنزل بنّصه )كذا(هذه السفسطة يريد ا املؤلف، ومن رائها "
املصدر " (من عمل بشري" مدونة"يف، إّمنا هو يف حقيقة األمر وحرفه ولفظه يف اعتقادنا كمسلمني، بال زيادة وال نقصان وال حتر 

  )52السابق، ص
وذلك . هدم الثقة يف القرآن مجلة وتفصيالً غاية أستاذ الفكر االسالمي، الذي يعّلم الشباب اجلامعي كيف يتعاملون مع القرآن، هي "

املصدر ." (ا على القرآن من كل حطب، جزٍل وغري جزلٍ فهو يتخذ نارً . بكل الوسائل والطرق، وال يهمه توخي املوضوعية يف ذلك
  )52السابق، ص

امعي وهذا ما نعتربه انسالًخا مقنـًّعا ومزورًا عن اإلسالم، غاية التقنيع والتزوير فيه تستهدف استدراج احلائرين التائهني، من الشباب اجل"
اهللا والذين "فهو خيادع . إلسالم عملًيا وفكريًا من حيث ال يشعروناالنسالخ من اخاصة، ومن الطبقات املثقفة ثقافة عصرية عموًما، إىل 

، حسب "جذرية"، وأن نقول إنه ال يدعو إىل مصاحلة املسلم مع عصره مصاحلة ، وفرض عني علينا أن نكشف القناع عن اخلداع"آمنوا
  )73ابق، صاملصدر الس." (تعبريه، وإمنا يستدرج الغافل إىل االنسالخ عن اإلسالم بصورة جذرية

متصورات ميثية أصبحت ال تالئم عقلياتنا؛ : القرآن، يف وجهه األول، أي يف ظاهر لفظه وكامل حمتواه، ثالثة أصناف كلها تنايف احلداثة" 
ي والقرآن، يف ما يسميه الوجه اآلخر، أي الوجه اخلف. وطقوس بالية تعوضها االنرتنيت مبا هو أفضل وأرقى وأنسب لوضعنا؛ وقيم بائدة

الرسالة "، باعتبار الروح، ال ظاهر اللفظ واحملتوى، اليت تنطوي عليها "العاَمل احلديث"الذي مل ينتبه إليه أحد من قبل، ينتمي إىل 
  )80املصدر السابق، ص"." (احملمدية

 ف قتل إله االسالم قتًال استهدالشريف . م. وكذلك ع. لقد قتل نيتَش إله املسيحية وفتح واسًعا باب االنسالخ عنها فتًحا منهجًيا"
فهو عن قصد أراد أن يكون نيتش اإلسالم، وما أحسبه إال أنه ذا التشبيه مبتهج وفخور، ليصاحل، بنفس . تنظرييًا َحِسبه حامسًا ومنهجًيا

املصدر ." (خ من االسالماألسلوب، َمن يسّميه ُمسلًما تدليًسا، مع العصر واحلداثة جذريًا ال تنميًقا، عن طريق التنظري املنهجي لالنسال
  )84السابق، ص

لقد . فهو منوذج من البلبلة واالضطراب والتناقض الذي يسود يف كامل الكتاب. ال أدري هل استطاع القارئ أن يفهم هذا النص"... 
عته منه عندما كّنا جنتمع بوزارة الشريف ومس. م. ألول قراءة استغربته، ألنه ذّكرين مبا رأيته من ع. قرأته مراًرا واجتهدت يف فهمه بدون طائل

 .مل يكن احلوار دائًما سهالً بيننا. التعليم العايل لنشرف على إعداد كتب جامعية لتحديث وتعصري التعليم جبامعة الزيتونة الالهوتية
فيه اجته اجتاًها،  صاحب مشروع الكتاب الذي كنا ننظر. وعندما شرعنا يف النظر يف كتاب يتناول قضية مجع املصحف احتّد اخلالف

فلفّت النظر اىل . على الطريقة االستشراقية املألوفة، يشّكك يف أّن القرآن كالم اهللا ذاته بلغنا كما أنزل بدون حتريف وال زيادة وال نقصان
ه الرمسي للمؤسسة، أنّنا نشرف على تأليف كتاب موّجه إىل جامعة اسالمية الهوتية ملتزمة، وأّن توجه صاحب املشروع ينايف هذا االجتا

اليت طلب منا إعداد كتب عصرية لتعصري وحتديث التعليم ا، ال لتقويضها من أساسها، بالتشكيك يف النص الذي هو أساسها، 
 . واملقدس التزاًما وعقيدة بالنسبة إليها

القسم أحرار يف توجهام، ويف املقام  وأننا لسنا بقسم الفكر االسالمي واحلضارة العربية جبامعة منوبة، بضواحي تونس، فأساتذة هذا
املشرتك اجلامع بني جلهم واملؤّسس، كما يتجلى ذلك بوضوح ال يقبل الشك يف مواضيع األطروحات املعدة ذا القسم ويف فحواها، 

كتشفت أن وا . على أساس رفع القداسة عن القرآن، لكن ليس هلم أن يفرضوا بشكل أو بآخر توجهام على مؤسسة دينية ملتزمة
. املكلف باملشروع ينتمي إىل مدرسة رفع القداسة عن القرآن، وأن ذلك كذلك ألنه ال يوجد غريه يستطيع طرق املوضوع بصورة علمية

ويف  ".كّال، وال ذلك: "وأجاب. فصّعر خده مشمئزا" أال يوجد في القرآن ولو أخالقّية؟: "الشرفي. م. قلت إلى عوخالل النقاش 
فبعدما قرأت كتابه، فهمت ". اجلذري" ؛ واحلل"التنميقي" مسعت منه ألول مرة، من دون أن أفهم قصده، احلديث عن احللهذه اجللسة 

  ).89-88املصدر السابق، ص ." (احلل اجلذري هو االنسالخ عن االسالم". اجلذري"احلل 
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 113ووجود املالئكة واجلن، 112وعذاب الكافرين يف النار، 111ثوابٍت إميانّية، مثل ختم النبوة،
وتارخييته، وإنكار وجود ما هو قطعي الداللة  114وإفساد فهم النص القرآين بالقول بتحريفه،

السنة ، والدعوة إىل جتديد أصول الفقه لتصبح مرتًعا للقول على اهللا باألهواء، ونفي حفظ 115فيه
وقد نال القرآن النصيب األوفر من النخر؛ فهو كالم حممد ال  . وحجيّـها، وهو مقام حديثنا هنا

قد تأّكد لدينا أّن " -بزعمه–؛ إذ 117، وقصصه جمّرد حكايات ال أصل هلا يف التاريخ116كالم اهللا
، 118"!!ق واحلفرياتما يرويه النص القرآين ليس مطابًقا ملا تقّره االكتشفات األثرية والنقوش والوثائ

  120".اإلحلاد املنهجي"، ودراسته ال بد أن تبدأ من موقع 119وأحكامه خاصة بعصر النبوة
وقد بث الشريف دعواه لنخر السنة أو قل هدمها، يف عامة كتبه، وجاءت بصورة مكثّفة يف فصل 

يقات ، وهي ور 182إىل الصفحة  176، من الصفحة "اإلسالم بني التاريخ والرسالة"ضمن كتابه 
وقبل أن نعرض ملا فيها، بنقل لفظها ونسف . على قّلتها وخّفتها، طافحة باملنكرات القبيحات

ال حيسن غري " ورّاق"زعمها، أحّب أن أكشف للقارئ خّفة بضاعة الرجل يف هذا الفن، وأنّه 
 فقد نظرت يف ما قاله يف كتبه عن السنة، فهالين أن أرى أنه. تسويد الصفحات ورصف الكلمات

، وله -جاهل جيهل أنّه جاهل–مع فساد تصّوره وسوء اّدعائه، جاهل بعلم احلديث جهًال مركًبا 
 .رقيعة، ال تطّهرها مياه األعذار وال ميحوها أّي اعتذار: فيه أخطاء شنيعة، وإن شئت قل

áÜÈÛa@˜ì–Û@@
من  :بة يقولمسعت أبا بكر بن أيب شي :، قالروى أبو سعد السمعاين بسنده إىل أيب زرعة الرازي

. صاحب حديث د عَ مل يكتب عشرين ألف حديث إمالء مل يُـ 
 
واخلرب يف بضاعة املتخّصصني  121

  .يف احلديث من املتقّدمني، شائق، مبهر

                                                
اعتماد اإلنسان على مصدر يف "ل مرّة يف التاريخ وترك يفّسر الشريف ختم النبّوة على أّا تعين استقالل اإلنسان عن الوحي ألوّ  111

أي أّن ختم النبّوة عند ). 91الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص". (املعرفة ومعيار يف السلوك مستمّدين من غري مؤهالته الذاتية
  !!إلغاء للنبوةّ  -باحلرف–الشريف هو 

) 147اآلية-سورة النساء" (ما يـَْفَعُل اللهُ ِبَعَذاِبُكْم ِإن َشَكْرُمتْ َوآَمنُتمْ : "يف عباده املؤمننيالظريف هنا أّن الشريف استدّل بقوله تعاىل  112
  ). 183الشريف، الثورة واحلداثة واإلسالم، ص! (لنفي العذاب عن الكافرين

  43- 42، ص2الشريف، لبنات  113
ّمت تدوينه، ولكنّنا نعرف أّن االنتقال من الكالم الشفوي إىل  واملصحف هو مصطلح ارتضاه املسلمون هلذا الكالم الشفوي حني" 114

التكرار املوجود بني اآليات؟  . من ذلك، التكرار املوجود بني اآليات. الكالم املدّون املكتوب تنتج عنه إشكاالت ال ميكن التغاضي عنها
  )187شريف، الثورة واحلداثة واإلسالم، صال" (كيف نفّسر هذا التكرار؟ كيف نفّسر أّن نفس القّصة تروى بصيغ خمتلفة؟

  69، ص 3الشريف، لبنات 115
  78-77املصدر السابق، ص 116
  .الذي ابتدع هذا الزعم" الفن القصصي يف القرآن"كّرر الشريف يف كتبه ثناءه على كتاب حممد أمحد خلف اهللا   117
  182الشريف، الثورة واحلداثة واإلسالم، ص 118
  ).وقد نقل مضمون املذهب مقرًا له( 152صالشريف، اإلسالم واحلداثة،  119
  104، ص1الشريف، لبنات 120
  11م، ص1981دار الكتب العلمية، : السمعاين، أدب اإلمالء واالستمالء، بريوت 121
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لقد كانت هلذا العلم هيبة، وكان ال يغشى ساحته غري الفحول من أهل العلم، ّحىت قال 
ولكّن زماننا قد شهد  122." حيّبه إّال الذكرانإّن احلديَث ذََكٌر ال): "هـ 360تويف (الرامهرمزي 

أسوأ الغزوات يف التاريخ، وهي غزوة الفسول لساح العلوم، وصار يتكّلم يف الدين وقواعده وأصوله 
وشر فسول العلمنة يف بالد . حتة، ويتربّم من قراءة املختصراتوفروعه، من يتعتع يف قراءة الفا

وهم قوم ال توقفهم . الذي ال رجاء يف نضجه 123العرب ما تراه يف تونس، حيث تزّبب احملصرم
وهذه -مضائق العجز واجلهل عن القول والتقّعر والتحّدث يف دقائق الشريعة، حىت بلغت م الفتيا

أّن اللواط !) حائرة(أن أفتت واحدة من القوم  -ت اخليالحقيقة مشهورة وليست من شطحا
حالل، ُزالل، وأّن احملّرم منه ما كان عن غري تراض، وعندها فقط يكون منكًرا يأباه الشرع، ورذيلة 

م  -بالفاء–وليست هذه الفتوى اية اخلبال؛ فهم القوم، ال يشفى ! تتقّزز منها النفس
  .جليسهم

حلديث يكفيك لتدرك أّن الرجل ال يعلم أّي أرض قد اقتحم؛ فهو يزعم أّن وتصّور الشريف لعلم ا
توفر له من أدوات املعرفة ما مل يتوّفر لألجيال املاضية فنشرت جماميع احلديث "الباحث اليوم قد 

من صحاح ومسانيد وسنن ونشرت شروحها والكتب اليت اعتنت بالتعريف برجاهلا ونقدهم وبيان 
وهو  124."، كما وضعت الفهارس التحليلية ألشهر كتب احلديث املعتمدةطبقام ومراتبهم

حديث من مل ميارس علم احلديث، ومل يعرف تارخيه؛ فالشريف الذي أقحم نفسه يف صراع مع 
األئمة األوائل من أهل القرون األوىل ممن مجعوا احلديث وصّنفوا فيه املصّنفات، وقعدوا قواعده، 

الباحث اليوم يعلم من احلديث ما مل يعلمه األوائل ألّن يف مكتباتنا دواوين وثّبتوا أصوله، يظن أّن 
الذي أشار إليه يف اهلامش  (!) السحري " فنسنك"السنة املطبوعة، وبني أيدينا كتاب املستشرق 

ولو أنّه علم حقيقة هذا العلم الذي تقّحمه دون إذن أهله، ألدرك ! كدليل مادي على هذا التطّور
وم ال ندرك من العلم الذي كان عند أهل القرون األوىل إّال بعضه؛ فقد كان األئمة حيفظون أنّنا الي

للحديث الواحد عشرات الطرق، وحنن اليوم ال نعرف من طرقه إال أفراًدا قالئل، أّما العلم بالرجال 
 به لفنسنك الذي يستعني" املعجم املفهرس"أما  125.فهم أهله، وليس لنا اليوم إّال املختصرات

يف ختريج األحاديث؛ فما كان ليزيد علماء تلك القرون شيًئا؛ ألم كانوا  126بعض الكّتاب اليوم
وال -إّن إحاطة األوائل بالسّنة أوسع! ، وباألسانيد)إحاالته(حيفظون من األحاديث أكثر مما يف 

ة العديد من الكتب أهل زماننا ممن توفرت له كّل املراجع املطبوعة، علًما بأّن مثّ " أعلم"من  -ريب
: ورحم اهللا احلافظ الذهيب؛ فما أصدق قوله! يف علم احلديث مل تطبع إىل اليوم، وال تزال خمطوطة

                                                
م، ، 1971-هـ1391دار الفكر، : حممد عجاج اخلطيب، بريوت: الرامهرمزي، احملّدث الفاصل بني الراوي والواعي، حتقيق 122

  161ص
  .زبيًبا قبل أن مير مبرحلة احلصرمة اليت هي مرحلة ما قبل نضج العِنب، عندما يكون حامَضاأي صار 123 
  93الشريف، اإلسالم واحلداثة، ص 124
  !، وذيب هذا التهذيب وخمتصراته ومكّمالته"الكمال"عمدة الباحثني اليوم يف علم الرجل، كتاب ذيب املزي لكتاب  125
  !الربامج احلديثّية اإللكرتونّية وقد متّ جتاوزه اليوم من خالل 126
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هذه قيلت يف  127"!وجزمت بأن املتأخرين على إياس من أن يلحقوا باملتقدمني يف احلفظ واملعرفة"
املعجم  -أمثال الشريف فيه–حّفاظ وحمّدثي القرن الثامن اهلجري، فماذا يقال يف زمٍن بضاعة 

املفهرس الذي ال يضم أصًال أحاديث كاملة، وإّمنا هي كلماٌت مفاتيح، ومقاطع قصرية من 
  !!األحاديث

bKÜu‰@Ýè¦a@ÝČràní@bß†äÇA@@
من حمن املعرفة، تكّلم األغمار يف علم احلديث الذي كان صناعة النخبة يف تاريخ املعارف 

، الذي ال يُستدل لغربته عن هذا الفن، بدليٍل، فهي بدهية ال اإلسالمّية، ومن هؤالء، الشريف
. يطلب هلا برهان؛ فإنّه مل يدرسه على شيخ وال طلبه من كتاب، وال يعرف له فيه حبث خالص

والرجل قد أبان يف كتبه عن ملكة معرفّية كسيحة تعجز أن متّد أطراف الفهم إىل املعاين الدانية 
وحىت ال يكون كالمي مرسًال، فسأسوق لك من الكالم ما يقوم مقام . واالصطالحات املبّسطة

البيان، علًما أّن حديثه عن السّنة يف كتبه سريع خاطف؛ فهو يلقي دعاويه دون تأصيل وال 
  .أعمق وأشنعتفصيل؛ فكيف لو أسهب يف الكالم؛ فواهللا ألبان عن منكر 

وقبل أن أعرض عليك قواطع جهله، ال بّد أن نستصحب وحنن نتأّمل هذه األخطاء، أّن السجال 
الفكري بني املتخّصصني ال بّد له من رصيد علمي ومتّكن معريف يف املادة العلمّية املبحوث فيها، 

  . رأ بعض املختصراتّرد أنّه قد ق 128وأنّه ال يستقيم أن ينتصب مبتدئ ملناظرة أعالم العلوم،
إذا كانت هذه القاعدة ُمَسلَمًة منهجّية، وهي كذلك، فماذا عسانا نقول إذن يف من ال يقف 
ليناظر أو ينكر على أهل التخّصص بعض أقواهلم، وإّمنا هو يقيم نفسه فوق مقام األئمة أمجعني، 

ي هدم كّل قدمي إلقامة مذهب يف أشد صورمها حّدة؛ أ" التنظري"و" التقعيد"جاعًال نفسه رأًسا يف 
ال ريب أّن هذا املقام ال يستحقه إّال من كان آية يف . ال ميت إلرث اجلماعة البشرّية بصلة

االطالع واإلحاطة بدقائق العلم الذي خيوض يف شأنه مبا يعسر معه جماراته فيه، وصاحب ذهن 
  .سّيال وملكة نقدّية فّذة

بل هو على طرف النقيض ممّا يتصّوره .. ن، واقًعا، كذلك إذا كان ذلك كذلك؛ فاعلم أنّه مل يك
بعضها، واضرب كًفا بكف، أسًفا على َضيعة العلم ونكبة " الفجائع"فخذ من فيض ! العقالء
  .العلوم

  "!الحديث الصحيح"تعريف " معّلم العلماء"عندما يجهل - 1
القائمون على الصبيان يف الكتاتيب  ملا كانت األّمة ال تعرف ما العاملانية وال َمن العاملانيون، كان

يوّجهون هؤالء الصغار يف دروس علم احلديث إىل حفظ املختصرات واملنظومات اللطيفة اليت 

                                                
  3/948، .ت.دار الكتب العلمية، د: عبد الرمحن املعلمي، بريوت: الذهيب، تذكرة احلفاظ، حتقيق 127
  .أئمة احلديث األوائل: أقصد 128
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يسهل عليهم استحضارها ملا فيها من خّفة يف اللفظ ورشاقة يف القوايف؛ فيبدأ األطفال يف ترديد 
 :اع ممتع لذيذ، مكّررين مع ناظمها، بإيق"املنظومة البيقونية"أبيات 

ــأَْبَدأُ بِاحلَْمْ  ـــــ ـــ ــ ـ ـــ ــ ـــ ــ ـ ـــ ــحمَُمٍد َخْريِ َنِيب أُْرسِ   ِد ُمَصلًيا َعَلىــ ــــ ـــ ـــ   الَ ـ
هْ أَوِذي ِمَن  َواِحٍد أَتى َوحَ   ْقَساِم احلَِْديِث ِعد ــــوَُكل ـــ ـــ هْ ـ د  

  ِإْسَناُدهُ وََملْ َيُشذ أْو يـَُعلّْ   لْ َــــ أَوُهلَا الصِحيُح َوْهَو َما اتص
ـــيـَْروِيِه َعْدٌل ضَ    ُمْعَتَمٌد ِيف َضْبِطِه َونـَْقِلهِ   اِبٌط َعْن ِمْثِلهِ ـــ

وهكذا . لعلمفريسخ تعريف احلديث الصحيح يف ذاكرم الندّية، وهم َيرَقون يف أوىل درجات ا
  .البسيط إىل املرّكب، من السهل إىل الصعب، ومن يبدؤون يف تلقي املعارف

ملا قرأت ما كتبه الشريف يف حديثه عن تعريف علماء أهل السّنة للحديث الصحيح، أحسست أّن 
، ال حيتاج إىل فهم عميق وال إىل ملكة إدراك ثاقبة، وإّمنا )التونسيني خاصة(النقاش مع العاملانيني 

وتذّكرت أولئك الصبيان؛ فبكيت ! حيتاج صربًا على املكاره، وعزًما على التجاوز، وطول نـََفس
 . تارخينا الذي أفسده مقبور وخملوع؛ حّىت فـُّتحت األبواب ألشباه املثّقفني وأدعياء املعرفة

  وال خرسِ  ما طول صميت من عيّ   قالوا نراك تطيل الصمت قلت هلم   
ـــــأأنشـر الب ـــــ ـــز فيمن ليس يعـــ ـ ـــــ ــ ـــأو أنثر الدر للعمي  ـرفـه    ـ ـ ـــ   ان يف الغلسِ ـــــ

حتّدث الشريف عن احلديث الصحيح يف مجل قصرية؛ فجاء فيها بأخطاء بعدد الكلمات اليت 
خطّها يف حديثه؛ حّىت لقد َلسعتين احلرية وأنا أتساءل عن جدوى مساجلة هذا األبتثي يف حديثه 

  !عن السّنة
اه العدل، الضابط، عن مثله، إىل لقد تعّلمنا يف بداية الطلب أّن احلديث الصحيح هو ما رو 

يف حني يصّور لنا الشريف األمر على غري ذلك عند تعريفه . منتهاه، من غري شذوذ وال عّلة
  !:للحديث الصحيح عند علماء أهل السّنة

: قال الشريف يف بيان شروط احلديث الصحيح وما تعلق بشرط الراوي الذي يؤخذ عنه •
   129."ا باحلفظ والضبط وعدم التخليطواشرتطوا أن يكون الراوي مشهورً "
؛ فال معىن )ضبط صدٍر، وضبط كتابةٍ : وهو نوعان(احلفظ عند احملدثني هو نفسه الضبط : قلت

كما أّن . اليت تقتضي، يف هذا املقام، التأسيس ملعىن جديد) الواو(ألن يستعمل أداة الـعطف 
وأنا ال أدري، حقيقة، . حّد الضبط، داخل يف "بعدم التخليط"اشرتاط أن يكون الراوي مشهوًرا 

  !ِلماذا اقتصر على ذكر التخليط دون غريه من آفات الضبط، فهي كثرية؟

                                                
  179الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص  129
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أي أن ال يؤثر عنه يف ظاهر سلوكه ما خيل : "قال يف بيان شرط العدالة يف الراوي •
."باملروءة من ناحية،  وما يلحقه باملبتدعني وأهل األهواء من ناحية ثانية

 
130  

  : قلت
، وهي اإلسالم، والعقل، وجمانبة الكبائر وعدم اإلصرار أهمل الشرفي أهم شروط العدالة :أوال

يف القراءة  المبتدئينىن دوهي سقطة ال يقع فيها أ .بال معىن هفخرج بذلك تعريف! على الصغائر
والتصحيح  ،يلدلتعاّن مرد اجلرح و إ، فضًال عن املبتدئني يف ممارسته؛ إذ احلديث يف علم
   .، هو عدالة الراوي يتنازع أمرها العلماءيتيف كثري من األحاديث ال ،يفوالتضع

أن حيفل الشريف بشرط املروءة ويضع له هامًشا خيرب فيه أّن هذا الشرط  ممّا يعجب له القارئ: ثانيا
يف حاشية التعريف عند من  شرط عدم اإلخالل باملروءة هو من أَثر البيئة العربّية اجلاهلية، رغم أنّ 

  ! من العلماء يشرتطه
وقد . املروءة متنازع فيه أصًال بني العلماء، رغم كثرة إيراده يف كتب املتأخريناعتبار شرط : ثالثًا

 ابن الصالح يف نكته على مقّدمته، يف دعواه اإلمجاع على هذا الشرط، بقوله تعّقب الزركشي :
املصنف  الشافعي، وهو يقدح يف نقلذكر اخلطيب أّن املروءة يف الرواية ال يشرتطها أحد غري "

الذي يعترب من أوائل من عرضوا إىل هذا الشرط يف ) هـ402تويف (أّما الباقالين  131".االتفاق عليه
من : "حد العدالة فقد كشف أنه حمّل نزاع بني أهل العلم، يف زمانه وما قبله، وذلك ظاهر من قوله

اعتبار بعلى القائلني  وقد أّصل الردّ  132."لشهادةعلمائنا من صار إىل أن ذلك يقدح يف الرواية وا
: ، والشوكاين الذي قال"مثرات النظر يف علم األثر"يف رسالته  ،الصنعاين ،املروءة عند الراوي

واألحوال، فال  اعتبار العادات اجلارية بني الناس املختلفة باختالف األشخاص واألزمنة واألمكنة،"
وجسران كبريان، ومها الرواية  الذي تنبين عليه قنطرتان عظيمتان،مدخل لذلك يف هذا األمر الديين 

ال شرًعا، فهو تارك للمروءة  نعم، من فعل ما خيالف ما يعّده الناس مروءة، عرًفا،. والشهادة
  133".الُعرفية، وال يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية

البدعة ال تدفع الصدق،  ّدثني؛ فإنّ رواية املبتدع غري الداعي إىل بدعته مقبولة عند عامة احمل: رابعا
وعامة احملّدثني على قبول رواية املبتدع . ممن وقعوا يف البدع، أرداهم فيها االشتباه ال االشتهاء وكثريٌ 

ومنهم زاِئٌغ عن احلّق، صدوق "): 256 ويفت(قال اإلمام اجلوزجاين  .يف غري ما ينصر بدعته
فهؤالء عندي ليس  .يف بدعته، مأموناً يف روايته خمذوًال  انإذ ك ،حديثه اللهجة، قد جرى يف الناس 

                                                
  179املصدر السابق، ص 130
م، 1998- هـ1419أضواء السلف، : زين العابدين بال فريج، الرياض: ، حتقيقالزركشي، النكت على مقدمة ابن الصالح 131
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وقال   134."حديثهم ما يُعَرف، إذا مل يـَُقو به بدعته، فُيتهم عند ذلك فيهم حيلة إال أن يؤخذ من
بشرط أن  –إذا كان صدوقًا ومل يكن داعية–وينبغي أن يُقيَد قولنا بقبول رواية املبتدع "   :ابن حجر

نأَمُن حينئٍذ عليه َغَلَبَة   فإنا ال. ديث الذي ُحيدث به مما يعُضد بدعته وُيشْيدهاال يكون احل
ليس بين أهل الحديث : "االتفاقابن حبان اّدعى فيه حىت  ،وهو قول جل العلماء  .135"اهلوى

 أئمتنا خالف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن االحتجاج من
ومن أمثلة ذلك قول حيىي بن معني  136."، فإن دعى إليها سقط االحتجاج بأخبارهائزبأخباره ج

: ، فقال!"شيعي: "، فقيل ليحىي"كويف ليس به بأس: "سئل عن سعيد بن خيثم الكويف ملا
وقال ابن خزمية يف عّباد بن يعقوب الرواجين الكويف، وكان شيعًيا  137".وشيعّي ثقة، وقدرّي ثقة"

ان بن عّفان رضي اهللا عنه، ويزعم أّن اهللا أعدل من أن يدخل طلحة والزبري اجلّنة جلًدا، يشتم عثم
حّدثنا الثقة يف روايته، املتهم يف : "ألّما قاتال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بعد أن بايعاه

: وقال فيه ابن حجر. وقد أخرج له البخاري حديثًا واحًدا مقرونًا 138".دينه عّباد بن يعقوب
  .فدل ذلك أّن رد رواية املبتدع بإطالق هو من الشذوذ مبكان 139".دوق رافضيص"

العملي كاشف ملا نقلنا؛ فهذا اإلمام البخاري، أمري املؤمنني يف احلديث، رغم غلبة التوقي  والنظر
كما هو –والتنقي يف حديثه، إّال أنّه قد أخرج يف صحيحه لرجال مغموزين يف عقيدم، بلغوا 

وهو . ومل يتحاش اإلمام مسلم هو أيًضا، بإطالق، املبتدعة 140.تسًعا وستني راويًا -رعند ابن حج
لو تركت أهل البصرة : "أصل عظيم مرعي، حىت قال ابن املديين، إمام العلل واجلرح والتعديل

وقد بسط الشافعي مدى قبول رواية  141."للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع خلربت الكتب
  142".يرون الشهادة بالزور ملوافقيهمألّم "ن منهم غري اخلطّابية من الرافضة املبتدعة؛ فلم يستث

بل أزيد فأقول إّن عدًدا من احملققني يذهبون إىل أّن األئمة األوائل كانوا يقبلون رواية املبتدع حىت 
من ال : "قال العالمة املعّلمي. يف ما ينصر بدعته إذا كان صادق اللهجة غري معروف بكذب

منه تعمد التحريف والزيادة والنقص على أي وجه كان فلم تثبت عدالته، فإن كان كل من  يؤمن
اعتقد أمرًا ورأى أنه احلق وأن القربة إىل اهللا تعاىل يف تثبيته ال يؤمن منه ذلك فليس يف الدنيا ثقة، 

دقه بثبوت عدالته وص هاملبتدع إن قامت احلجة على خالف وهذا باطل قطعاً، فاحلكم به على
                                                

  32م، ص1985مؤسسة الرسالة، : السيد صبحي البدري السامرائي، بريوت: اجلوزجاين، أحوال الرجال، حتقيق 134
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ملكة "وأمانته فباطل وإال وجب أن ال حيتج خبربه البتة، سواء أوافق بدعته أم خالفها ، والعدالة 
وتعديل الشخص شهادة له حبصول هذه امللكة، وال جتوز الشهادة  "...متنع من اقرتاف الكبائر

لكة بذلك حىت يغلب على الظن غلبة واضحة حصوهلا له، وذلك يتضمن غلبة الظن بأن تلك امل
  143."متنعه من تعمد التحريف والزيادة والنقص

ومذهب الرواية عن املبتدع باعتبار صدقه، هو مذهب أيب حنيفة وصاحبه أيب يوسف، وسفيان 
الثوري، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وحيىي بن سعيد القطان، وعلي بن املديين، وحممد بن عّمار 

ال تُعتبر المذاهب في : "من أنصاره، يف قولهوقد ّخلصه ابن دقيق العيد، وهو  144.املوصليّ 
  145".الرواية
عّرف الشريف احلديث الصحيح كما هو عند احملّدثني، اكتفى بذكر ثالثة شروط  امل •

ولم يحدث ذكًرا لشرطين أساسيين؛ وهما أّال يكون العدالة، والضبط، واالتصال، : فقط
 !!في الحديث شذوذ وال علة قادحة

فقد أسقط منه ! ا الشريف تعريًفا للحديث الصحيح، مل يـَْعرِْفُه علماء احلديثقّدم لن: النتيجة    
وهو ما يدّل على ! ُمخَُسني، وشّوه منه ُمخَُسني، ومل يصب إّال يف مخس واحد، وهو اتصال اإلسناد

 !الذي هو أّول درس يف علوم احلديث" احلديث الصحيح"أّن الشريف ال يعرف شيًئا عن 
  بسط المصطلحاتالشرفي يجهل أ- 2

ال يعين سوى أّن خربًا ما منتشر بني الناس يف فرتة معّينة، "قال الشريف عن احلديث املتواتر إنّه 
أال ترى اإلشاعة الكاذبة تنتشر أحيانًا ويف ظرف مهّيأ انتشار النار . لكن انتشاره ال يعين صحته

لذي ميّجه كل عاقل إّال أنّه ال وما جرّأه على هذا الكالم ا 146."يف اهلشيم، رغم أساسها الواهي
" اإلشاعة"يعرف التعريف االصطالحي للتواتر، والذي حّدد له العلماء حدوًدا حيرتزون ا عن 

اّردة؛ فالتواتر ليس هو انتشار اخلرب بني الناس كما هو ظّن الشريف، وإّمنا هو احلديث الذي يرويه 
فعلى خالف . ب، وأسندوه إىل شيء حمسوسمجاعة يستحيل يف العادة أن يتواطؤوا على الكذ

اإلشاعة اليت يكون مرّدها يف كثري من األحيان إىل فرد واحد يف الطبقة األوىل من الرواة، وقد 
ُيشرتط يف التواتر أن يكون الرواة مجٌع كبري يستحيل عادة تواطؤه على . يكون هذا الفرد كاذبًا

وحىت َيْسَلم . ويف كّل الطبقات األخرى على السواء الكذب، وذلك يف الطبقة األوىل الناقلة للخرب
أن يكون مستند "التواتر من أن يكون جمّرد رأي عقلي كالقول إّن الكون أزيل، زاد العلماء شرط 
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 147".انتهائه األمر املشاهد أو املسموع، ال ما ثبت بقضّية العقل الصرف، كالواحد نصف االثنني
حيل أن يتواطؤوا على الكذب لكثرم، ينقلون أمًرا أدركوه فهذه اجلمهرة من الرجال الذين يست

ال يوافق املتواتر إّال يف " إشاعة"يف حني أّن ما تعارف عليه الناس عرًفا أنّه ... حًسا، رؤية أو مساًعا
وممّا يؤكد أّن التعريف االصطالحي . وجود كثرة من الرواة يف بعض طبقات السند؛ إن كان له سند

د به االحرتاز عن عيوب اإلشاعة اليت من طبعها أن ال تفيد اليقني، أّن اجلمهور للتواتر قد قص
حصول العلم الضروري به، فإذا حصل ذلك علمنا أنّه متواتر، : "يقول إّن ضابط عدد الرواة هو

  .أّن اخلرب غري صحيح -ولو َضُؤلَ -فاملقصود بالعدد هو التأّكد أنه يدفع كّل شك  148".وإّال فال
  !بال إسناد أصّح من المتواترحديث - 3

من عجائب الشريف املتصّدر ملناظرة األئمة، أنّه مع رّده إلفادة احلديث املتواتر اليقني، ال يتحرّج 
(!!) للكليب " األصنام"من أن ينسب إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم حديًثا بال إسناد يف كتاب 

ومل جيد  149.قربانًا إىل أحد األصنام يف طفولتهيزعم أّن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم قد قّدم 
لو مل يرين ريب أهال " :ووهية رضي اهللا عنه بصيغة اجلزم، غضاضة أن ينسب أثًرا فاسًدا إىل معاو 

تويف (للقاضي عبد اجلبار " فضل االعتزال"ألنه وجده يف كتاب ." هلذا األمر ما تركين وإيّاه
يف االستدالل باملرويات ال يرضاه إّال ) أحول(و منطق وه150!رغم أنه، أيًضا، بال إسناد) هـ415

 )!بالشقلوب(من ينظر إىل التاريخ 
  !بل هو حديث، وليس من كالم الغزالي- 4

  151.على أّا من ِحكمِه الباهرة" استفِت قلبك: "نسب الشريف إىل الغزايل عبارة
 عنه أن النيب عن وابصة بن معبد رضي اهللا بل هي جزء من حديث نبوي أخرجه أمحد: قلت

َفَجَمَع أَنَاِمَلُه َفَجَعَل  ".نـََعمْ : "فَـَقالَ  "؟ِجْئَت َتْسَأُلِين َعْن اْلِرب َواْإلِمثِْ ": صلى اهللا عليه وسلم قال له
ْلِرب َما ا" .َثَالَث َمراتٍ  !"يَا َواِبَصُة اْستَـْفِت قَـْلَبَك َواْستـَْفِت نـَْفَسكَ " :يـَْنُكُت ِِن ِيف َصْدرِي َويـَُقولُ 

َتاَك الناُس َوأَفْـ  ْمثُ َما َحاَك ِيف النـْفِس َوتـََردَد ِيف الصْدِر َوِإْن أَفـْ فالغزايل  ." تـَْوكَ اْطَمَأنْت ِإَلْيِه النـْفُس َواْإلِ
  !كان مقتبًسا ال خمرتًعا

  !بل هو حديث، وليس من أقوال العلماء- 5
 152.، من مقوالت العلماء واستنباطام"حرام ما أسكر كثريه فقليله: "ظّن الشريف عبارة
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هذا حديث نبوي شهري، أخرجه مرفوًعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو داود، والرتمذي، : قلت
  !والنسائي، وابن ماجه، وأمحد

 !بل هو حديث وليس من كالم الخطباء- 6
، حديث نبوي أخرجه "اركل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف الن"جيهل الشريف أّن 

   153!الَنسائي ذا اللفظ، فقد ظّنه جمرد شعار رفعه البعض؛ لكثرة تداوله بني العامة
  :الشرفي ينسب إلى الصحيحين ما ليس فيهما- 7
كنفيهم معجزاته ومل يذكروا منها إّال : "أحال الشريف يف حتقيقه لكتاب اخلزرجي عند قول املؤلف 

يف " ذئب"وقد اغرت بوجود كلمة  154!إىل صحيحي البخاري وسلم، "خرب أم معبد وخرب الذئب
، رغم أنّه حديث ال عالقة له مبعجزات الرسول صلى اهللا عليه وسّلم، 155حديث يف الصحيحني

باب من فضائل أيب بكر الصديق، رضي : "قد جعله حتت باب 156حّىت إّن مبّوب صحيح مسلم
بتصديقه خرب الرسول صّلى ) وعمر رضي اهللا عنهما(ألّن فيه داللة على إميان أيب بكر " اهللا عنه

أّما معجزة الذئب اليت أشار إليها اخلزرجي، . اهللا عليه وسّلم، حّىت وإن كان مما تستغربه األنفس
فهي مشهورة جًدا يف كتب السرية والدالئل، وقد أخرج روايتها أمحد يف املسند والبيهقي يف 

فكيف جيهل ُمناظُر ! بنبّوة الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم الدالئل وغريمها، وهي يف إخبار الذئب
  !وكيف جيهل ما شاع يف خرب السرية ؟! العلماء ما جاء يف الصحيحني؟

  :الشرفي يجهل ما في صحيح البخاري وكتب السيرة والدالئل- 8
يف  ملثلها أهل احلديث، اكتفاؤه باإلحالة إىل طبقات ابن سعد،) يطرب(من طرائف الشريف اليت  

رغم أّن احلديث يف   157،"بأيب أنت وأمي، طبت حًيا وميًتا: "خترجيه لقول أيب بكر رضي اهللا عنه
هذا فعل من مل يقرأ يوًما يف مصادر ختريج ! فهل ُتذكر الطبقات إذا حضر البخاري؟!! البخاري

 !األحاديث، بل هو فعل من ال يعرف صحيح البخاري
  

                                                
  42، ص 1الشريف، لبنات 153
االقتصادية واالجتماعية،  التونسية، مركز الدراسات واألحباث اجلامعة: عبد ايد الشريف، تونس: اخلزرجي، مقامع الصلبان، حتقيق 154

  ".الذئب"، اإلحالة وردت عند كلمة 93م، ص1975
من هلا : بينما راع يف غنمه عدا عليه الذئب، فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال: "قال صّلى اهللا عليه وسّلم 155

إين مل أخلق هلذا، ولكين : وبينما رجل يسوق بقرة قد محل عليها، فالتفتت إليه فكلمته، فقالت يوم السبع، يوم ليس هلا راع غريي؟
فإين أومن ذا، وأبو بكر، وعمر بن اخلطاب  رضي اهللا : سبحان اهللا، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: خلقت للحرث، فقال الناس

  "عنهما
كتاب /؛ ومسلم)3707/ح(، "لو كنت متخًذا خليًال : "نيب صلى اهللا عليه وسلمباب قول ال/فضائل الصحابة: رواه البخاري، كتاب

  ).6334/ح(باب من فضائل أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، /فضائل الصحابة
  .مل يبّوب مسلٌم صحيحه، والراجح أّن مبّوبه على الصورة املعروفة اليوم هو النووي 156
  95اخلزرجي، مقامع الصلبان، ص 157
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  !في غير المسند، وليس حديثًا- 9
، حلجّية "ما رأى املسلمون حسًنا فهو عند اهللا حسن" "حبديث"الشريف مستنكًرا االحتجاج  قال

اإلمجاع، قائًال على سبيل التضعيف إنّه مل يرد إال يف مسند ابن حنبل، وأحال يف اهلامش إىل 
  158.لفنسنك" املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي"

  : قلت
" املعجم املفهرس"ه مريدوه أّنه عَلم موسوعي، مث هو يظن أّن رجل يزعم أنه جمّدد، ويزعم ل: أوال

أال يعلم أّن هذا املعجم قد اقتصر يف خترجياته ! الشهري جًدا قد استوعب يف إحاالته كتب السنة
  !من دواوين السنة الكثرية جًدا؟ 159على تسعة كتب فقط

وأبو سعيد بن األعرايب يف  ،همسند والطيالسي يفلقد أخرج هذا احلديث أمحد يف املسند، : ثانيا
  160!، وغريهم"الفقيه واملتفقه"، واحلاكم يف مستدركه، واخلطيب يف معجمه

اإلمام أمحد يف املسند روى هذا املنت عن ابن مسعود ال عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، : ثالثا
فلو فتح . حايبوإمنا هو أثر عن ص) على احلّد الذي يعنيه الشريف باحلديث(فهو إذن ليس حبديث 

ِلها( 3600الشريف املسند، ونظر يف احلديث رقم  حدثنا عبد اهللا : "؛ لقرأ)طبعة أمحد شاكر وُمَكم
إن اهللا نظر يف : حدثين أيب ثنا أبو بكر ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد اهللا بن مسعود قال

طفاه لنفسه فابتعثه قلوب العباد فوجد قلب حممد صلى اهللا عليه وسلم خري قلوب العباد فاص
برسالته مث نظر يف قلوب العباد بعد قلب حممد فوجد قلوب أصحابه خري قلوب العباد فجعلهم 
وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن وما رأوا سيئا فهو عند 

  ". اهللا سيئ
  !ندما يسير الحديث في االتجاه المعاكسع-10

أّن أمساء بنت أيب بكر دخلت على  وفيه ، الشهري عند الفقهاء،"حديث أمساء"ساق الشريف  ملا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

وأشار إىل وجهه ." صلح أن يرى منها إال هذا وهذايا أمساء إن املرأة إذا بلغت احمليض مل ت: "وقال
يف حني  161."عمدة مجيع الذين يعتربون جسم املرأة كّله عورة"قال الشريف إّن هذا احلديث . وكفيه
هو الصحيح؛ إذ إّن هذا احلديث هو حّجة من ال يرون جسد املرأة كّله عورة،  العكس تماًماأّن 

، وهو حديث واضح وصريح يف تقريره هذه الداللة، والنزاع ويرون جواز كشف املرأة وجهها وكفيها
  !يف صّحته مشهور جًدا بني الذين كتبوا يف احلجاب

                                                
  166إلسالم بني الرسالة والتاريخ، صالشريف، ا 158
  .الصحيحان، والسنن األربعة، واملوطأ، ومسند أمحد، وسنن الدارمي 159

  2/17م، 1992- هـ1412مكتبة املعارف، : انظر خترجيه يف األلباين، السلسلة الضعيفة، الرياض160 
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 !ليس وحده، ولم يضعفه النّقاد-11
أّن الفقهاء قد قالوا حبد الردة اعتماًدا على  162"اإلسالم بني الرسالة والتاريخ"زعم الشريف يف كتابه 

وقال يف كتابه . وقتال أيب بكر ملانعي الزكاة." ه فاقتلوهمن بّدل دين: "حديث ضعيف يقول
وقال  163".إّن هذا احلديث مشكوك فيه  عند القدماء أنفسهم" : "يف قراءة النصوص: 2لبنات"

إّن عدًدا من املعاصرين يرفضون حد الردة على مبّدل دينه؛ ألّن  164"اإلسالم واحلداثة"يف كتابه 
  . ا متواتًرا، وأنّه ال جيوز تأسيس احلّد على حديث آحادهذا احلديث من اآلحاد، ولس حديثً 

  :قلت
جزًما؛ فالفرق هائل بني القولني؛ إذ " ضعيف"أم هو " خمتلف يف صحته"هل احلديث : أوال

  !الدعوى الثانية متحّيزة إىل قول، دون األوىل؟
استتابة "كتاب ، من  "حكم املرتد واملرتدة"احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، يف باب : ثانيا

  !؛ فكيف صار ضعيًفا؟ مل خيربنا الشريف بداعي تضعيفه"املرتدين
ملاذا مل يسق لنا الشريف أمساء من َضعفوا احلديث من املتقدمني، علًما أّن هذا احلديث ليس : ثالثا

  165.من األحاديث اليت تعقبها الدارقطين أو غريه من احلفاظ على صحيح البخاري
ضوا هلذا احلديث بالتضعيف هم فئة من العاملانيني والقرآنيني املعاصرين ممن ال الذين تعرّ : رابعا

يعرف هلم ختصص يف علوم احلديث، وقد احتّجوا بأّن مدار احلديث على عكرمة موىل ابن عباس، 
ال تكذب علّي كما كذب عكرمة : "وقد نُقل عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قوله لتلميذه نافع

  :واجلواب هو". على ابن عباس
؛ توثيق له، وقد أخرج  )يف األصول(البخاري إمام من أئمة علم الرجال، وإخراجه لعكرمة -1

كما أخرج مسلم لعكرمة . كذلك لعكرمة أصحاب السنن، وفيهم املتشدد يف الرجال كالنسائي
  .ب هدرمقروًنا، وهو ما يدّل على أّن مسلًما مل يَثبت لديه تكذيب عكرمة؛ إذ إّن رواية الكّذا

ثقة ثبت، عامل بالتفسري،مل : "قال ابن حجر عن عكرمة. ال يثبت تكذيب ابن عمر لعكرمة -2
، وهو ضعيف؛ قال فيه حيىي البكاءالرواية عن ابن عمر فيها  166".يثبت تكذيبه عن ابن عمر

ة كما أّن يف منت هذا األثر نكارة؛ إذ إّن عكرمة مل يتصّد للرواي  167".مرتوك احلديث" :النسائي
  !زمن ابن عمر

                                                
  67ص 162
  54، ص2الشريف، لبنات 163
  129ص 164
-هـ1426دار الضياء، : طنطا" (األحاديث املنتقدة يف الصحيحني"مصطفى باجو هذا احلديث يف كتابه  ولذلك مل يذكر 165

  .، رغم توّسعه الشديد يف ذكر كل حديث متكّلم فيه يف الصحيحني أو يف أحدمها)م2005
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ثبت هذا احلديث من غري طريق عكرمة؛ فقد رواه الطرباين يف املعجم الكبري عن معاوية بن  -3
   168.حيدة رضي اهللا عنه، وإسناد رجاله ثقات كما قال الطرباين

جّل أحاديث األحكام آحاد، واإلمجاع حاصل على أّن أحاديث اآلحاد حّجة يف باب : خامسا
ابن عبد وقال  169."ال خالف بني أهل الفقه يف قبول خرب اآلحاد: "قاصابن ال قال. األحكام

يف مجيع األمصار، فيما علمت، على قبول خرب  وأمجع أهل العلم من أهل الفقه واألثر": الرب
ومل ينسخه غريه من أثر أو إمجاع، على هذا مجيع  إذا ثبت ،الواحد العدل وإجياب العمل به
إال اخلوارج وطوائف من أهل البدع، شرذمة  ،إىل يومنا هذا لصحابةالفقهاء يف كل عصر من لدن ا

  170".اال تعد خالفً 
استدل الفقهاء بأحاديث كثرية حلد الردة، منها احلديث الذي ذكره الشريف، واحلديث : سادسا

 َرُسوُل اللِه ِإال ِبِإْحَدى َثَالٍث َوَأين  َال حيَِل َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه ِإال اللهُ : "املتفق عليه
وأثر أيب موسى رضي اهللا عنه  171."َوالنـْفُس ِبالنـْفِس َوالتارُِك ِلِديِنِه اْلُمَفارُِق ِلْلَجَماَعةِ  الثـيُب الزاِين 

َوُهَو ِعْنَد َأِيب ُموَسى فَـَقاَل َما ِهلََذا  َأن َرُجًال َأْسَلَم ُمث تـََهوَد فََأَتى ُمَعاُذ ْبُن َجَبلٍ  -املتفق عليه أيًضا–
  172.َعَلْيِه َوَسلمَ  َقَضاُء اللِه َوَرُسوِلِه َصلى اللهُ قَاَل َال َأْجِلُس َحىت أَقْـتُـَلُه  َقاَل َأْسَلَم ُمث تَـَهودَ 

 :قدامة اإلمجاع منعقد على قتل املرتد كما نقله غري واحد من أهل العلم، ومنهم ابن: سابعا
  173."ينوأمجع أهل العلم على وجوب قتل املرتد"

  !المجهول.. أبو هريرة -12
ويف كثري من األحيان يُروى احلديث عن أشخاص ال نكاد نعرف عنهم شيًئا : "قال الشريف

إّن هذا الشخص ال يعرف إمسه [...] وُخيتلف حىت يف أمسائهم، ومن أشهر هؤالء نذكر أبا هريرة 
  174".هريرة كنية ، ألّن أبا]كذا[

  :قلت
جمهول العني هو من مل يرِو عنه . اجلهالة عند أهل احلديث، إّما جهالة عني أو جهالة حال: أوال

وأبو هريرة رضي اهللا . غري راٍو واحد، أّما جمهول احلال فهو من روى عنه اثنان فصاعًدا ومل يوثق
  !فأين اجلهالة؟ .عنه، روى عنه عدد ضخم من الرواة، ووثّقه مجيع أهل العلم

                                                
    6/261، .ت.دار الكتاب العريب، د: حسام الدين القدس، بريوت: اهليثمي، جممع الزوائد منبع الفوائد، حتقيق 168
  2/361، م1993مكتبة العبيكان، : حممد الزحيلي ونزيه محاد، الرياض: ابن النجار، شرح الكوكب املنري، حتقيق 169
وزارة األوقاف : مصطفى العلوي وحممد البكري، الرباط، املغرب: ابن عبد الرب، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق 170
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  ).4822/ح(باب النهي عن طلب اِإلمارِة واحلرِص عليها، / كتاب اإلمارة/ مسلم
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وحنن يف . مل يقل عاقل من َقبل إّن جهلنا االسم احلقيقي لشخص مشهور؛ مطعن يف عدالته: ثانيا
أمساء الكثري من العلماء الذين  -على سبيل القطع ال الرتجيح–تارخينا اإلسالمي الطويل جنهل 

ة عامة جنهل امسها، واألمر نعيشه أيًضا يف حياتنا الشخصّية، فكم من شخصيّ . اشتهروا بكناهم
  .وال نعرف عنها سوى كنيتها، ومع ذلك ال يزعم أحد مّنا أّا شخصّية جمهولة

ما الذي سيتغّري من موقفنا من أيب هريرة وعدالته إذا استطعنا أن نقطع بامسه احلقيقي من : ثالثا
عّلق بإثبات استقامة إنّه ليس لالسم أدىن ت! بني األمساء اليت ذهب إليها العلماء؟ ال شيء، يقيًنا

  !كما أّن الصحابة معدلني بتعديل الوحي هلم. العدالة ومتام الضبط
  زيادة في الجهل.. الطعن في أبي هريرة -13

أّن أبا هريرة مل يالزم الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم " شيخ املضرية"زعم أبو ريّة الشيعي يف كتابه 
ريف كّل طعونه يف أيب هريرة عن أيب ريّة، غري أنّه وقد نقل الش 175.سوى سنة واحدة وتسعة أشهر
ومعلوم يف لغة العرب  176".النيب سوى بضعة أشهر" يصحب"مل : "قال يف مسألة صحبة أيب هريرة

  ! تعين عدًدا بني الثالثة والتسعة" بضع"أّن 
لى تكذيب ملاذا زايد الشريف على أيب ريّة، رغم أّن أبا ريّة قد أقام زعمه الباطل ع: وهنا نسأل

صحبت رسول اهللا صّلى اهللا : "177تصريح أيب هريرة رضي اهللا عنه عن نفسه، كما رواه البخاري
واجلواب هو ! ؟"فيهن أحرص على أن أعي احلديث مين ثالث سنني مل أكن يف سينعليه وسّلم 

جع األم أليب ريّة هو املر " شيخ املضرية"أّن الشريف كليل حىت يف قراءته للنصوص، فرغم أّن كتاب 
للشريف يف موقفه من أيب هريرة، إّال أنّه مل يقرأه قراءة مبصر، وهو ما يبدو من قول الشريف يف أحد  

 178".وأبو هريرة يف أحسن األحال قد قضى مع النّيب أو يف املدينة بني تسعة أشهر وسنة"كتبه 

: "... قال باحلرف  ، يف حني أّن أبا ريّة الشيعي قد"شيخ املضرية"وأحال يف اهلامش إىل كتاب 
مقيًما مع أهل الصفة تبتدئ من شهر –جبوار النيب ] إقامة أيب هريرة[وبذلك تكون مدة إقامته 

هـ، وإذا حسبناها وجدنا أّا ال تزيد على سنة 8وتنتهي يف شهر ذي القعدة سنة . هـ7صفر سنة 
  179"!واحدة وتسعة أشهر فقط

 با هريرة رضي اهللا عنه يف ما أخرب به عن نفسه، وتغيريهالشريف هنا على تكذيبه أ) ظرافة(ال تقتصر 
وهو أمر جيعلين أخشى أن "! يف أحسن األحوال"، وإّمنا تزيد بقوهلا "بني"عند أيب رية إىل  "و"

،مل ير الرسول صّلى اهللا عليه "يف أسوأ األحوال"يكتشف الشريف يوًما أّن أبا هريرة رضي اهللا عنه، 
  "!! األسوأ"دون  قد حتّدث عن األحسن من االحتماالت وسّلم أبًدا؛ فإّن الشريف

                                                
  75، ص4م، ط1993- هـ1413مؤسسة األعلى للمطبوعات، : أبو رية، شيخ املضرية، بريوت 175
  126الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 176
  )3591/ح(باب عالمات النبوة يف اإلسالم، /كتاب املناقب/ البخاري 177
  16الشريف، حتديث الفكر اإلسالمي، ص 178
  75-74أبو رية، شيخ املضرية، ص 179
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  !والبخاري.. أبو هريرة -14
  180"!حديث يف صحيح البخاري 4000أكثر من "قال الشريف إّن أليب هريرة رضي اهللا عنه

  !الشريف، لقطع من نفسه الوريد بعد الوريد" فيوضات"لو كان اجلهل رجًال، واطّلع على : قلت
  :ن يأيت الشريف ذه األرقام؟ والرد هو اآليتال أدري حقيقة من أي

جلي أّن الشريف يقصد بعدد أربعة آالف، متون األحاديث اليت رواها أبو هريرة، ال الطرق : أوًال 
  .إىل أيب هريرة؛ ألنّه قد ساق هذا الرقم يف سياق التشنيع على أيب هريرة رضي اهللا عنه

من غري -الصحيحني، والسنن األربعة، ومسند أمحد،لقد عّد أحد الباحثني أحاديث أيب هريرة يف 
ِبَعّد أحاديث أيب هريرة يف  182وقام فريق من الباحثني 181!حديًثا 1336املكّرر، فلم جيد غري 

، فلم تزد على )املوطأ وسنن الدارمي: بزيادة ديوانني آخرين من دواوين السّنة(الكتب التسعة 
وإذا حذفنا األحاديث الضعيفة من كّل ما . يثًا فقطالعدد السابق إّال مبائة وتسع وثالثني حد

نسب إىل أيب هريرة رضي اهللا عنه، فرّمبا ال يتجاوز العدد ألف حديث صحيح النسبة إىل أيب 
هريرة، خاصة أنّنا نعلم، ما علَمناه أهل احلديث من أهل السرب، أنّه يندر أن جند حديًثا يف 

األربعة؛ حلرص أصحاب الكتب الستة، يف  األحكام صحيًحا خارج الصحيحني والسنن
  183.جمموعهم، على استيعاب أحاديث األحكام

وجمموع ما أخرجه له البخاري من املتون املستقلة أربعمائة حديث : "قال اإلمام ابن حجر: ثانيا
فكيف ضوعف العدد قريًبا من عشر مرات يف رأس  184".ا على التحريروستة وأربعون حديثً 

املكّرر من هذه األحاديث يف البخاري ليس فاحًشا، ولذلك يبقى العدد بعيًدا  الشريف، علًما أنّ 
  !جًدا عّما ذكره الشريف؟

غاية الشريف من نسبته هذا العدد الضخم من األحاديث إىل أيب هريرة، مع قصر مدة مالزمته : ثالثا
كثرية جًدا، منها أّن أبا   وهي مة ساقطة؛ ألسباب. بالكذبللرسول صّلى اهللا عليه وسّلم، اامه 

هريرة، كما ثبت باإلحصاء، مل يتفّرد عن بقية الصحابة بأحاديث يف الكتب الستة، واليت تضم عامة 
كما أّن رواية هذا العدد  185املتون اليت عليها مدار الدين، سوى بأحاديث ال يبلغ عددها العشرة،

النبوية،  علم اليوم حيفظون آالف األحاديثمن األحاديث ليس فيه ما يُستغرب؛ إذ إّن آالف طلبة ال
  !حيتاج إىل إسناد 186ومنهم من حيفظها بأسانيدها، يف حني أّن أبا هريرة ما كان، عامة،

                                                
  16الشريف، حتديث الفكر اإلسالمي، ص 180
  76م ، ص 1979دار الكتاب املصري، : مي، أبو هريرة يف ضوء مروياته، القاهرةحممد ضياء الرمحن األعظ 181
مقال مياين نتائجه يف . حممد ضياء الرمحن األعظمي وجمموعة أخرى من الباحثني، وقد نشر د. عبد مياين واحملّدث د. ضّم الفريق د 182

  )9816العدد  2005اكتوبر  13هـ  1426رمضـان  10اخلميـس " (الشرق األوسط"يف صحيفة 
". والصواب إنه مل يفت األصول اخلمسة إال اليسري، أعين الصحيحني، وسنن أيب داود، والرتمذي، والنسائي: "قال النووي 183

م، 1985- هـ1405دار الكتاب العريب، : حممد عثمان اخلشت، بريوت: النووي، التقريب والتيسري ملعرفة سنن البشري النذير، حتقيق(
  .النووي هنا بني أحاديث األحكام وغريها، وقوله على هذه الصيغة فيه نظر مل ميّيز). 26ص

  1/51ابن حجر، فتح الباري،  184
  . عبده مياين يف البحث الذي سبق ذكره. كما حّققه فريق د  185
  .احرتاز من بعض روايته عن بعض الصحابة عن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم= عامة 186
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  !ممّيز أم ال؟.. عبد اهللا بن عباس -15
كان يف سن ال تسمح له بالتمييز ومن أشهر ] أي من الصحابة[إّن البعض منهم : "قال الشريف

ن العباس، وقد ولد يف السنة الثانية قبل اهلجرة أي إّنه عند وفاة الرسول مل يكن هؤالء عبد اهللا ب
  187".يتجاوز سّنه الثانية عشرة أو الثالثة عشرة، ورغم ذلك اعترب صحابًيا

  : قلت
أال يعلم أّن سن التمييز هو سبع سنوات أو ! أال ميّيز الشريف بني سّن التمييز وسّن البلوغ؟: أوال

   188أدىن من ذلك؟
وما الذي يستنكره اإلنسان أن يروي ابن عباس بعد بلوغه حديًثا مسعه من الرسول صّلى اهللا عليه 
وسّلم وهو يف سن العاشرة؟ ألسنا حنن نرى الشباب والكهول والشيوخ ينقلون مايذكرونه عن 

  !طفولتهم دون نكري؟
إّن الطفل قد ال يأخذ الناس مبا ينقله يبدو أّن الشريف ال ميّيز بني سّن التحّمل، وسّن األداء؛ ف: ثانيا

، لكّن اجلميع يقبلون خربه إذا روى ما مسع وهو كبري؛ ألنّه )سن التحّمل(إذا أّداه حني مساعه اخلرب 
. أّدى احلديث يف سّن ال يُشّك فيه أنّه يعقل ما يقول، وميّيز الصدق من الكذب، ويعرف عواقبهما

ّح التحّمل قبل وجود األهليّة، فتقبل رواية من حتّمل قبل يص: "قال ابن الصالح يف سّن التحّمل
يف سّن  قال القاضى عياضو  189".اإلسالم وروى بعده، وكذلك رواية من مسع قبل البلوغ وروى بعده

 ،مساعه وال خالف يف هذا فمىت ضبط ما مسعه صحّ  ]أي الصيب[ هأما صحة مساع: "التحّمل واألداء
 190".ذ ال يصح األخذ عن الصغري ومن مل يبلغإ ؛األخذ عنه بعد بلوغه وصح  
بأي منطق يُنكر الشريف أن يكون ابن عباس رضي اهللا عنهما، صحابًيا، وهو من ُرّيب يف : ثالثا

أليس هو من أوىل الناس بوصف الصحبة؛ إذ إنّه مل يعرف جاهلية ومل يغّري أو يبّدل ! حجر النبّوة؟
  !قٍش على احلجر؟يف معتقده؟ وهل التعليم يف الصغر إال كن

  لماذا نسبت األحاديث إلى ابن عباس؟-16
اليوم نعرف ملاذا نسبت هذه األحاديث الكثرية إىل ابن العباس، ألنه كان يف فرتة : "قال الشريف

التدوين، جد اخللفاء الذين حيكمون، وكل من يسند إىل جد اخللفاء القائمني حديثا، فإنه يصعب 
  191".واضحة بالنسبة إىل ابن عباستكذيبه، فهناك أسباب سياسية 

                                                
  17مي، صالشريف، حتديث الفكر اإلسال 187
يف  ّجمها  ّجمة    صلى اهللا عليه وسلم    عقلت من النيب : قال   حممود بن الربيع،  مجهور احملّدثني أّن سّن التمييز مخس سنوات؛ حلديث  188

  ).77/ح(باب مىت يصّح مساع الصغري، / كتاب العلم/رواه البخاري" (وجهي وأنا ابن مخس سنني من دلو
  128م، ص1986 - هـ1406دار الفكر املعاصر، : نورالدين عرت، بريوت: ع علوم احلديث، حتقيقابن الصالح، معرفة أنوا  189
دار : املكتبة العتيقة؛ القاهرة: السيد أمحد صقر، تونس: القاضي عياض، اإلملاع إىل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، حتقيق 190

  62م، ص1970 -هـ1389الرتاث، 
  17مي، صالشريف، حتديث الفكر اإلسال 191
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  :قلت
  :كثرة مرويات ابن عباس رضي اهللا عنهما تعود أساسا إىل ثالثة أمور: أوال

روى ابن عباس ما مسعه مباشرة عن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم، وما مسعه عّمن مسع  -1
 .النيب صّلى اهللا عليه وسّلم، خاصة بعد وفاة كبار الصحابة

اهللا عنهما أكثر من نصف قرن بعد وفاة الرسول صّلى اهللا عليه عاش ابن عّباس رضي  -2
، وهو ما جعله يعتين بتبليغ من مل يروا رسول صّلى اهللا عليه وسّلم مرياث )هـ68تويف (وسّلم 
 .النبّوة

انتصب ابن عبّاس رضي اهللا عنهما للتعليم وبذل العلم من قرآن وسّنة وفقه يف جمالس  -3
  .عنه عامرة، ولذلك كثر اآلخذون

ال يذكر التاريخ اإلسالمي البّتة أّن علماء احلديث أو حّىت الفقهاء كانوا خيشون من تضعيف : ثانيا
  .اس رضي اهللا عنهما بواسطةحديث وصلهم عن ابن عبّ 

صورة "وإّمنا اكتفى باإلحالة يف اهلامش إىل مقال (!) مل يقّدم الشريف بّينة على دعواه : ثالثا
للمستشرق الفرنسي كلود " Portrait "mythique" d'ibn ʿAbbās " "ساالبن عبّ " أسطوريّة"

 : ، ومبراجعة املقال؛ تبّني لنا أنّ )Claude Gilliot(جيو 
اس تعود إىل أّن الناس كانوا خيشون تكذيب ما جيو مل يزعم أّن كثرة أحاديث ابن عبّ  -1

  !يروى عن جّد اخللفاء زمن الدولة العباسية
اس من طبقات ابن سعد، مث قّسمها تبًعا ملواضيعها، مث عبّ  مجع جيو نصوًصا عن ابن -2

اس يف العصر العباسي كان سبًبا ومنها أّن املقام اخلاص البن عبّ . استخلص منها نتائج جزئّية
.الروايات املنسوبة إليه يف نصرة العباسيني بعضيف ظهور 

 
192 

 !من بين العباس مل يزعم جيو أّن املسلمني كانوا يصّححون هذه األحاديث خوًفا  -3
ساقط منهجًيا؛ ألنّه قائم على سرد  -أحد أئمة االستشراق الفرنسي–مقال جيو   -4

جمموعة قليلة من الروايات عن طبقات ابن سعد، واستنباط دالالت تارخيّية منها، دون أن 
 . يستوعب املروي عن ابن عباس، ودون أن مييز ما يصّح ممّا ال يصحّ 

كما سيأيت -ى األحاديث اليت نقلت يف فضل بين العباس حكَم أهل العلم بالوضع عل -5
  .  قبل أن َيظهر الشريف ومن ينقل عنهم من املستشرقني -بعد قليل

                                                
192

 
“Comme l'a remarque Tilman Nagel, on peut considerer que la haute estime dans 
laquelle on tenait IA[Ibn Abbas] sous la dynastie 'abbaside pourrait etre a l'origine 
d'un certain nombre de traditions ‘pro 'abbasides’ qui n'ont pu voir le jour que sous 
leur gouvernement”. Claude Gilliot, Portrait "mythique" d'ibn ʿAbbas,” in Arabica, 

T. 32, Fasc. 2 (Jul., 1985), p.177
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 !!قد َيخفى القمر-17
يف التعامل مع املراجع،  الساذجاحلديث وأهله، ومنهجه عن علم غربة الشريف من أوضح عالمات 

". معمر"ار إىل تأثّر عبد اجلّبار بشيوخه، ومنهم أنه ملا ذكر مّرة القاضي عبد اجلبار املعتزيل، أش
" براءة"وألّن الشريف صاحب جهل مطبق بالعلوم الشرعية، بل حىت بقراءة حرفها، فقد ذهب بكّل 

: ، فوجد يف القائمة َمعمرين اثنني"طبقات املعتزلة"إىل فهرس األعالم الذي أعده حمقق كتاب 
اجلاهل؟ كتب يف هامش كتابه " صاحبنا"ماذا فعل معمر بن راشد، ومعمر بن عباد السلمي؛ ف

إّما معمر بن راشد أو معمر بن عباد السلمي، " :"شيخ القاضي عبد اجلبار: "حتت كلمة معمر
  193."انظر فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، الفهرس. وكالمها من شيوخ املعتزلة

يث؛ فهو شهري عند احملّدثني وهو خطأ وخلط شنيعني؛ ألّن معمر بن راشد من أعالم علماء احلد
شهرة البخاري ومسلم والرتمذي وابن أيب شيبة وعبد الرزاق الصنعاين، إذ هو من أّول من صّنف 

 لستَ : "وهو الذي قال فيه أمحد بن حنبل. املشهور جًدا" اجلامع"دواوين السّنة، فله مصّنفه 
 ه، 153وقد تويف سنة ! خ اإلسالمفهو من هو يف تاري 194". وجدته فوقهإىل أحد إّال  معمًرا تضم

أّما نسبته إىل االعتزال فدعوى . ه415فكيف يكون شيًخا للقاضي عبد اجلبار املتوىف سنة 
  ؟!!ساقطة؛ إذ هو من أعالم مدرسة احلديث

إّن الشريف مل يكّلف نفسه البحث والنظر؛ جلهله وعجزه عن مراجعة الكتب، وإن كان األمر ال 
ّمنا قّرر االسرتخاء ونقل اَمسي املعمرين مًعا، مسنًدا البحث إىل القارئ يستدعي ذلك لوضوحه، وإ

  !املسكني
  !بل فعلوها-18

ولو اجتهوا هذا : "نقل الشريف قول أمحد أمني يف الطعن يف عناية علماء احلديث بنقد املتون مقًرا له
ة وتبّني ضعفها، مثل كثري االجتاه كثريًا وأوغلوا فيه إيغاهلم يف النوع األول النكشفت أحاديث كثري 

من أحاديث الفضائل، هي أحاديث رويت يف مدح األشخاص والقبائل واألمم واألماكن، تسابق 
  195".املنتسبون هلا إىل الوضع فيها أو شغلت حيًزا كبريًا من كتب احلديث، اخل

  : قلت
ال دليل على  كثري من األحاديث اليت وردت يف مدح األشخاص والقبائل واألمم واألماكن: أوال

وضعها؛ ألّا ال تدل عل معىن باطل؛ فإن عامة هذه األحاديث جاءت يف مدح رجال ثبت 
فضلهم يف أحاديث أخرى تذكر مآثرهم، واألمر كذلك يف القبائل واألمم، أّما األماكن، فإّن اهللا 

  !سبحانه يضع بركته حيث شاء، وليس ميتنع عقًال أن تكون الربكة يف أرض دون أخرى
                                                

  155الشريف، الرد على النصارى، ص 193
  7/10، 2م، ط1982-هـ1402مؤسسة الرسالة، : شعيب األرناؤوط وآخرون، بريوت: الذهيب، سري أعالم النبالء، حتقيق 194
  99الشريف، اإلسالم واحلداثة، ص 195
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نظُر العلماء يف األسانيد والقرائن املصاحبة للرواية، قادهم فعًال إىل تضعيف الكثري من : انًياث
  .، والقبائل واألمم، واألماكن-من الصحابة أو آل البيت–الروايات يف مدح الرجال 

رسالة يف بيان ما مل يثبت فيه  :"ولو قرأ الشريف أليب طاهر حمّمد بن يعقوب الفريوز آبادي 
بيت ل ئباب فضا؛ لعلم أّن أهل احلديث قد قالوا إنّه مل يصّح شيء يف 196"ث من األبوابحدي

ل أيب حنيفة والشافعي ئباب فضا، وال يف ين واألندلس ودمشققزو املقدس والصخرة وعسقالن و 
  . باب صيام رجبا، وال يف وذمهم

ومن ذلك : "-الكتابمن  في صفحة واحدةالبن القيم لقرأ " املنار املنيف"ولو نظر يف كتاب 
وكل حديث يف ذم عمرو بن العاص   .وكل حديث يف ذمه فهو كذب ،األحاديث يف ذم معاوية

وكل حديث يف مدح املنصور والسفاح   .وكل حديث يف ذم بين أمية فهو كذب. فهو كذب
وكل حديث يف مدح بغداد أو ذمها والبصرة والكوفة ومرو وعسقالن  .والرشيد فهو كذب

وكل حديث يف حترمي ولد العباس على النار فهو    .ية ونصيبني وأنطاكية فهو كذبواإلسكندر 
وكل حديث يف مدح أهل  .وكذا كل حديث يف ذكر اخلالفة يف ولد العباس فهو كذب  .كذب

وكل حديث فيه أن مدينة كذا  .خراسان اخلارجني مع عبد اهللا بن علي ولد العباس فهو كذب
 .وحديث عدد اخللفاء من ولد العباس كذب .دن النار فهو كذبوكذا من مدن اجلنة أو من م

  197."وحديث ذم أيب موسى من أقبح الكذب .وكذلك أحاديث ذم الوليد وذم مروان بن احلكم
البن اجلوزي، وهو خاص باألحاديث املوضوعة كما ينبئ " املوضوعات"ولو اطّلع على كتاب 

يف احلديث عن األحاديث املوضوعة يف فضائل بذلك عنوانه، لرأى أّن ابن اجلوزي قد استغرق 
  198.األشخاص واألماكن واألزمنة، ومثالبها، أكثر من ثالمثائة صفحة

وّمما يثري االنتباه أيًضا، أنّه رغم احتداد النزاع بني الفرق منذ القرن األول هجريًا، واختالق الفرق 
املخالفة بأمسائها، فإنّه مل يصّح منها،  املذهبّية العقديّة العديد من األحاديث يف التحذير من الفرق

ويف هذا . غري التحذير من اخلوارج الذين بدأ ظهور قرم من زمن النبوة 199على قول احملّققني
األمر داللة على أّن النقد احلديثي كان متعالًيا عن األغراض املذهبّية، وقائم على متييز السقيم من 

  .ت فيه نصرة ملذهب أهل السّنة بذّم خمالفيهمالسليم، ورّد احلديث املختلق ولو كان
                                                

  م2004 -ه 1425دار الكتاب والسنة، : حققه حيىي احلجوري، القاهرة 196
م، 1970-هـ1390عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسالمية، : ابن القيم، املنار املنيف يف الصحيح والضعيف، حتقيق 197

  .117ص
م، 1997-هـ1418أضواء السلف، : نورالدين بوياجيالر، الرياض: رفوعات، حتقيقابن اجلوزي، املوضوعات من األحاديث امل 198

2/40-348  
فإنّه قد ثبت فيهم . هم اخلوارج: والذي صح عن النيب صلى اهللا عليه وسّلم ذمهم من طوائف أهل البدع: "قال ابن القيم  199

وأّما اإلرجاء، والرفض، والقدر، . هللا عليه وسّلم، وكّلمه رئيسهمألّن مقالتهم حدثت يف زمن النيب صّلى ا. احلديث من وجوه كّلها صحاح
عون املعبود شرح سنن أيب داود للعالمة أيب الطيب حممد ("فإّا حدثت بعد انقراض عصر الصحابة: والتجهم، واحللول وغريها من البدع

،  2م، ط1969-هـ1389، : عثمان، املدينة املنورةعبد الرمحن : مشس احلق العظيم آبادي، مع شرح احلافظ ابن قيم اجلوزية، حتقيق
12/456(  

: لكل أمة جموس ، وإن جموس هذه األمة الذين يقولون"حديث  -باستثناء اخلوارج–أصّح ما روي يف التحذير من الفرق احلادثة بأمسائها 
  .ن ابن عمر رضي اهللا عنهما، كما قاله البيهقيوهو يصّح موقوفًا ع. وقد جاء من طرق كّلها واهية ال تزيد بعضها إّال ضعًفا".  ال قدر
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  !فال تدّلس.. بل فعلوها -19
يقُني الشريف أّن دعاويه موغلة يف االحنراف ومصادمة ثوابت املّلة وقناعات األّمة، جعله يسلك 

القّراء؛ وذلك بأن يورد رّد العلماء السابقني من أهل القرون " استحمار"مسلًكا ساذًجا يريد منه 
على دعاوى تنفي حفظ السّنة، مث يردف ذلك بقوله عن الكالم املردود عليه، والذي يطابق  األوىل

؛ لإلحياء أّن العلماء السابقني، "لو كتبه بعض معاصرينا لرمي بشىت النعوت: "مذهب الشريف
فقد كتب مثًال التعليق  200.واألّمة معهم، كانوا ال يرون يف هذه الدعاوى شذوًذا عن مجاعة األّمة

مل خيربنا . اعرتض فيه على مجاعة منكرة حلفظ السّنة" احملصول"السابق ممهًدا لنقل للرازي يف 
، -بلفظه وزعمه–" العلماء"الشريف من هي هذه اجلماعة، إليهام القارئ أّن اخلالف كان بني 

مث " :، وهم اخلوارج"رماها العلماء بشىت النعوت"واحلقيقة هي أّن أصحاب هذه الفرّية هم طائفة 
فأنعم  202!، واخلوارج طائفة اختلف أهل العلم يف كفرها201...."ثنيقالت اخلوارج رأينا هؤالء احملدّ 

 !! ذا السلف
  سوء استعمال الشرفي لالصطالحات-20

ومل يكن احملّدثون يف بداية أمرهم يعريون أمهية للطرق اليت وصل ا إليهم احلديث، : "قال الشريف
لتهم كذلك إىل االعتناء بطرق الرواية، فميزوا بني املرفوع واملنقطع ولكن مقتضيات التحّري مح

واملرسل وغريها، وبني احلديث الذي يروى على انفراد واحلديث الذي يروى يف مجاعة، وبني ما 
يقرأ على الشيخ من وثيقة مكتوبة وما يقرؤه الشيخ أو يرويه اعتماًدا على ذاكرته، وبني اإلجازة 

يشاكل ذلك من الطرق اليت أصبحت هلا شيًئا فشيًئا مصطلحات فنّية مضبوطة ال واملناولة، وما 
" أخربين"يدرك الفروق بينها إّال من متّرس على هذا العلم وغاص يف خفاياه، فيعلم الفرق بني 

 203"...".وقرأت على فالن"، "مسعت من فالن"و" عن فالن"، و"حّدثنا"و" حّدثين"، "أخربنا"و
  :قلت
، "االعتناء بطرق الرواية: "ن الشريف ال حيسن استعمال االصطالحات؛ فإّن عبارتهجلي أ: أوال

؛ فهذا هو مقصده كما هو ظاهر من السياق، "االعتناء بصور التحّمل واألداء: "جيب أن تكون
  !فيقصد ا األسانيد اليت جاء ا احلديث الواحد، وهو ما مل يقصده الشريف" طرق الرواية"أّما 
تعبري مفكك وركيك ال يستقيم، والصواب أن " فمّيزوا بني املرفوع واملنقطع واملرسل: "ولهق: ثانيا

ال ) إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم(؛ ألّن املرفوع "فمّيزوا بني املتصل واملنقطع واملرسل"يقول 
من  أي املنسوب إىل(واملقطوع ) على الصحابة(يقابل املنقطع واملرسل، وإنا يقابله املوقوف 

  ).دوم
                                                

  15الشريف، حتديث الفكر اإلسالمي، ص 200
  4/347م، 1992-ه1412مؤسسة الرسالة، : طه جابر العلواين، بريوت: الرازي، احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق 201
أبو إسحاق : ابن كثري، فضائل القرآن، حتقيق( "وقد اختلف العلماء يف تكفري اخلوارج وتفسيقهم ورد روايتهم: "قال ابن كثري 202

  ).266هـ، ص1416مكتبة ابن تيمية، : احلويين، القاهرة
   180-179الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 203
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؛ "اإلجازة"وال " املناولة"اعتبار الشريف املناولة أمًرا مقابًال لإلجازة، دليل على أنه ال يدري ما : ثالثًا
يعطي احملدث أن  ، أما املناولة فهيجازه فيهأإذن الشيخ لتلميذه الرواية عنه مبا إذ إّن اإلجازة هي 

؛ ولذلك فإّن املناولة قد تقرتن بإجازة وقد ال تقرتن نهلريويه ع اأو أحاديث أو كتابً  اتلميَذه حديثً 
  .ا، وهي بذلك ليست أمرًا مقابًال لإلجازة

  الفرقان بين الكتابة والتدوين والتصنيف-21
؛ "التصنيف"و" التدوين"و" الكتابة"أظهر الشريف يف كتاباته، عند تعرضه جلمع السّنة، خلطًا بني 

لى اجللد أو غريه مما ُيكتب عليه، وهي متّثل العملية األوىل حلفظ فالكتابة هي جمّرد رقم الكالم ع
يف حني أّن . السّنة، وقد بدأت على أيدي الصحابة يف حياة رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم

أّما التصنيف فهو املرحلة األخرية، . التدوين هو مجع األحاديث السّيارة واملتفّرقة يف ديوان واحد
األحاديث وتبويبها وذيبها حّىت يسهل النظر فيها واالستفادة منها ممن يريد  وهي مرحلة ترتيب

األمر عند الشريف واحد ال متايز فيه، فكّله تدوين، وهو خلط له نتائج . األخذ عنها يف دينه ودنياه
  !سلبّية على قراءة تاريخ السّنة كما سيأيت يف حينه

  !عنوان فريد لكتاب ابن كثير-22
 عجزه عن معرفة اسم واحد من أهم كتب علوم احلديث، وهو شرح ابن كثري ملقدمة أثبت الشريف

شرح اختصار علوم احلديث (الباعث احلثيث : "ابن الصالح؛ فقد كتب يف اإلحالة إىل العنوان
وجه الغرابة يف عنوان الشريف هو . ، وهو عنوان غريب جًدا، بل ال معىن له204)"البن كثري وامشه

يف آخر اجلملة ال معىن هلا لغة، ويبدو أّن الشريف قد فهم من العنوان أّن " وامشه":أّن عبارة 
وهو معىن باطل، باإلضافة إىل ! هو شرح الختصار علوم احلديث، ومعه هامشه" الباعث احلثيث"

اختصار علوم احلديث وامشه شرح أمحد شاكر له، : واحلق هو أّن الكتاب هو. ركاكة التعبري
من  -حبق–وهذا الكتاب شهري جًدا، وخبُط الشريف يف كتابة امسه، هو ! ه الباعث احلثيثوقد مسّا
  !اهلزل املر

  ؟!كتب الحديث الصحيحة-23
عند حديثه عن الكتب اليت يعود  205"ااميع اليت اعتربت صحيحة"يكثر الشريف من احلديث عن 

قل اجلمع ثالثة؛ فمن أين أتت هذه ومعلوم أّن أ. إليها أهل السنة يف أحاديث العقائد واألحكام
صحيحة غري صحيحي " جماميع"أّن أهل السنة ال يرون  -ما يعلمه العامة-، إذا علمنا "ااميع"

  !البخاري ومسلم، أّما باقي ااميع فتجمع إىل الصحيح ما ال يصح؟
ااميع اليت "و من يبدو أّن الشريف يعتقد أّن كل ديوان من دواوين السنة يرجع إليه أهل العلم، ه 

  "!اعتربت صحيحة
                                                

  105املصدر السابق، ص 204
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وقريب من خطأ الشريف هنا، ما نقرأه باستمرار يف كتابات املستشرقني عن كتب احلديث 
-ملعجم الديين اليهودي، أصله يف ا"إسقاط اصطالحي"وهو أوًال "! Canonical" "القانونّية"

ف اجلماعة املؤمنة بقداسته ، الكتاب الذي ال تعرت "القانوين غري"يقصد بالكتاب ؛ إذ النصراين
وثانًيا، هو تعبري فاسد، ال معىن له يف املكتبة اإلسالمّية؛ . وبالتايل تسلبه السلطان الديين الذايت

 206.ألّن األحاديث وحدات صغرى حيكم عليها استقالًال دون النظر إىل الكتاب الذي حيتويها
مردودة، وإّمنا هي أحاديث مقبولة أو  "أبوكريفية"فال توجد كتب حديث قانونية مقبولة، وأخرى 

  .مردودة
  !ليس في الكتب الصحاح-24

مثبت يف عدد من "الشهري جًدا إنّه " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"قال الشريف عن حديث 
  207"!الكتب الصحاح

  : قلت
ومل صحاح، كما أّن هذا احلديث قد رواه البخاري، ) باجلمع(قد علمَت أنّه ال توجد كتب : أوال

  "!صحيح"يروه مسلم؛ فهو كتاب واحد 
املربّر، يف نظر احملافظني على اختالف والءام، إلقصاء "قال الشريف إّن هذا احلديث هو : ثانًيا

وهذا جهل وإضالل  208".املرأة املسلمة عن توّيل املناصب العليا يف الدولة والقضاء واحلياة العامة
املشاركة يف احلياة العامة، فاألصل أّن كّل خطاب شرعي للقارئ؛ إذ إّن املرأة غري مقصّية عن 

َوالنَساء َشَقاِئق : "موّجه إىل الرجل، موّجه أيًضا إىل املرأة، إّال ما استثين، أو كما قال ابن حجر
 َما ُخص َجال ِيف اْألَْحَكام ِإالومن االستثناءات احملدودة، الوالية العامة للدولة، أّما  209".الر

بعيًدا عن مناقشة أدّلة الفريقني -ء، فإّن من مساهم الشريف باحملافظني قد اختلفوا فيهالقضا
وهو   211.واإلمام ابن حزم 210فذهب اجلمهور إىل املنع، وجّوزه للمرأة اإلمام الطربي -وأرجحهما

  .مذهب عدد ممن يعتربهم الشريف نفسه من احملافظني املعاصرين
  هفي كتاب البخاري وليس في صحيح-25

: 4/199وقارِن بقول ابن عباس يف صحيح البخاري، : "قال الشريف حميًال إىل أثٍر البن عباس
  212".وآل عمران املؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسني وآل حممد"

                                                
  .باستثناء األحاديث املسندة يف الصحيحني اليت مل يتعّقبها احلّفاظ 206
  212، ص3لشريف، لبناتا 207
  املصدر السابق 208
  1/254ابن حجر، فتح الباري،  209
جيوز أن تكون قاضية يف غري : وقال أبو حنيفة: "ونسب ابن قدامة هذا املذهب أيًضا إىل أيب حنيفة. 14/12ابن قدامة، املغين،  210

  .ة كالم بني أهل العلمويف حترير مذهب أيب حنيفة يف املسأل". احلدود؛ ألنّه جيوز أن تكون شاهدة فيه
  430-9/429هـ، 1347إدارة الطباعة املنريية، : أمحد شاكر، القاهرة: ابن حزم، احملّلى، حتقيق 211
  262الشريف، الرد على النصارى، ص 212
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هذا األثر عن ابن عّباس قد ورد حًقا يف ما يعرف بصحيح البخاري، ومع ذلك فإنّه ال : قلت
، ألّن هذه اإلحالة مومهة "اس يف صحيح البخاريقول ابن عبّ : "ّية أن يقالجيوز من الناحية العلم

أّن هذا األثر قد أثبته البخاري يف صحيحه، ضمن شروطه يف احلديث الصحيح، يف حني أّن 
  . األمر ليس كذلك

، ليس هو االسم احلقيقي لكتاب "صحيح البخاري"إّن ما ُيعرف باسم : حّىت أوضح األمر أقول
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول : "، وإّمنا االسم احلقيقي للكتاب، هوالبخاري

وهو ما يعين أّن أّي حديث غري مسند ال يصّح أن يُنسب ". صّلى اهللا عليه وسّلم وسننه وأيّامه
. إذا كان فيه انقطاع -عند البخاري–وال يكون احلديث مسنًدا . بإطالق إىل صحيح البخاري

ما حذف من مبتدأ إسناده واملعلق هو . "صحيح البخاري ُمَعلًقايف : "لصواب أن يقالولذلك فا
فهذه األحاديث واآلثار غري داخلة يف حّد الصحيح على . واحد فأكثر، ولو إىل آخر اإلسناد

شرط البخاري، وإذا أحيل إليها ال بد أن يشار إىل أا وردت معّلقة عند البخاري حىت ال يتوهم 
وقد  213.ارئ أا على شرط اجلامع، خاصة أّن هذه املعّلقات فيها الصحيح واحلسن والضعيفالق

ولكن، ألّن الشريف ال يعرف . لوصل معّلقات البخاري" تغليق التعليق"أّلف اإلمام ابن حجر كتابه 
اب عن صحيح البخاري أدىن ما ُيشرتط يف املبتدئ يف دراسة احلديث؛ فقد ظّن أّن كّل ما يف الكت

  !يعترب صحيًحا على شرط البخاري
  !عندما يكون الشافعي حّجة على الحديث-26

؛ ال يصّح ألّن الشافعي الذي أّصل حلجّية "ال جتتمع أميت على ضاللة: "قال الشريف إّن حديث
وهذا  214.اإلمجاع مل يستدل به؛ فلو كان يعرفه الّختذه حّجة لتقوية مذهبه يف حجّية اإلمجاع

  :نّه مسلك غري علمي يف تضعيف األخبار؛ ألسبابمنطق أعرج؛ أل
اإلمام الشافعي مل يكن من احملّدثني، ومل حيتج احملّدثون األوائل مبعرفته باحلديث يف التصحيح : أوال

  .والتضعيف
الناس قد "اإلمام مالك، وهو شيخ الشافعي، رفض إلزام الناس مبا جاء يف موّطئه حمتًجا بأّن : ثانيا

فإذا فاتت احلّفاظ متون، فكيف مبن مل  215".يل، ومسعوا أحاديث، ورووا رواياتسبقت هلم أقاو 
  .يتطلبها، وكانت صنعته الفقه

                                                
ات على ما يورد من املوقوفات من فتاوى الصحابة والتابعني، ومن تفاسريهم لكثري من اآلي] البخاري[وإمنا يورد : "قال ابن حجر 213

فالنقل ). 19هدي الساري، صابن حجر، " (طريق االستئناس والتقوية ملا خيتاره من املذاهب يف املسائل اليت فيها اخلالف بني األئمة
ه من غري ليس إثباًتا لصّحة الرواية، وإّمنا ملوافقة املعىن املنقول، وإن كان ضعيًفا إسناًدا وهو قليل جًدا، ملذهب البخاري يف الفقه أو يف 

  .املسائل
  163؛ اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص211، ص3الشريف، لبنات 214
م، 1983 اإلسالمية، وزارة األوقاف والشؤون: القاضي عياض، ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك، الرابط 215

2/72  
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بكالم واضح ال لبس فيه أنّه مل ُحيط أحد يف زمانه علًما بالسّنة، دون  نفسهصرّح الشافعي : ثالثا
لم عامة ع عِ فإذا مجُ  .ءنن فلم يذهب منها عليه شي جمع الس علم رجًال نَ ال " :أن يستثين نفسه
ذهب عليه الشيء منها، مث كان ما : لم كل واحد منهمق عِ ر نن، وإذا فُـ على الس  تىأهل العلم ا أَ 

  217!!فكيف يلزم الشريف الشافعي مبا أنكره؟ 216."ا عند غريهذهب عليه منها موجودً 
حيح؛ فقد يكون إّن الشافعي قد يبلغه احلديث، لكّنه يضّعفه وهو مع ذلك حديث ص: رابعا

سبب تضعيفه له أنه قد بلغه بإسناد ضعيف، يف حني أنّه قد بلغ غريه بإسناد صحيح، وقد 
يضّعفه بعّلة غري قادحة عند غريه، وقد يضّعفه ألّن له شرطًا يف احلديث الصحيح دون غريه، وغري 

  218.ذلك من الدواعي اليت ال تنفي عن احلديث صّحته
وما جاء يف بابه، مل يّصح منه شيء عند التحقيق؛ " على ضاللة ال جتتمع أميت"حديث : خامسا

فاملسألة تدرس بالنظر يف . ، وإن قالت طائفة أنه يتقّوى بطرقه219ألنّه مل يثبت من طريق غري ُمَعلّ 
  . األسانيد أساًسا، وليس ذه التقعيدات الفاسدة

  أبو حنيفة المفترى عليه-27
حلقيقة ناقل ما نقله أبو رية عن ابن خلدون، أّن أبا حنيفة نقل الشريف عن ابن خلدون، وهو يف ا

وذلك حىت يوهم  220."!بلغت روايته إىل سبعة عشر حديًثا أو حنوها إىل مخسني) "هـ150تويف (
  .القّراء أّن أهل القرن الثاين اهلجري ال يكاد يصّح عندهم حديث نبوي متداول

  :قلت
هل هو من احملّققني يف أمور ! املذاهب ومرويام؟هل ابن خلدون حّجة يف معرفة أئمة : أوًال 

احلديث أو يف تاريخ أيب حنيفة ومذهبه؟ ال يذهب إىل ذلك إّال من جهل كيف ُيدرس العلم 
ومعرفته بتاريخ أيب حنيفة مع احلديث إّن ابن خلدون غريب عن علم احلديث، ! ويـَُتعّقب يف مظانه

  !ولذلك فإكبارنا البن خلدون كمؤرّخ ال ميكن أن يوقعنا يف الوهم أنّه حمّدث. موثّق ليس هلا أصل

                                                
  43-42م، ص1940-ـه1358مكتبة احلليب، : أمحد شاكر، مصر: الشافعي، الرسالة، حتقيق 216
نظر بعيد، وحتقيق دقيق، واطالع واسع : هذا الذي قاله الشافعي يف شأن السنن : "عّلق أمحد شاكر على قول الشافعي، بقوله 217

ومل تكن دواوين السنة مجعت إذ ذاك، إال قليًال مما مجع الشيوخ مما . على ما مجع الشيوخ والعلماء من السنن يف عصره، وفيما قبل عصره
مسنده الكبري املعروف،  –تلميذ الشافعي  –ووا، مث اشتغل العلماء احلفاظ يف مجع السنن يف كتب كبار وصغار، فصنف أمحد بن حنبل ر 

  �أتقنته من أكثر من سبعمئة ومخسني ألفا، فما اختلف املسلمون فيه من حديث رسول اهللا إن هذا الكتاب قد مجعته و : يصفه وقال
ومع ذلك فقد فاته شيء كثري من صحيح احلديث، ويف الصحيحني أحاديث ليست يف . ان فيه، وإال فليس حبجةرجعوا إليه، فإن كاف

ومجع العلماء احلفاظ الكتب السنة، وفيها كثري مما ليس يف املسند، وجمموعها مع املسند حييط بأكثر السنة وال يستوعبها كلها . املسند
ع األحاديث اليت يف الكتب املشهورة، كمستدرك احلاكم، والسنن الكربى للبيهقي، واملنتقى البن ولكنا إذا مجعنا ما فيها من األحاديث م

إذا مجعنا األحاديث اليت يف هذه الكتب استوعبنا السنن  :  - اجلارود، وسنن الدارمي، ومعاجم الطرباين الثالثة، ومسندي أيب يعلى والبزاز 
  )44- 43ص." (كلها إن شاء اهللا

هـ، ففيه بيان أسباب ترك العلماء 1413وكالة الطباعة والرتمجة، : يمية، رفع املالم عن األئمة األعالم، الرياضانظر ابن ت 218
  .االحتجاج ببعض احلديث الذي يبلغهم

  4/131م، 1980-هـ1400دار اآلفاق اجلديدة، : ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، بريوت 219
  159رسالة والتاريخ، عبد ايد الشريف، اإلسالم بني ال 220



 68

أّن املسانيد اليت رويت عن أيب حنيفة تبلغ مخسة عشر  -أو حىت يسمع-أمل يقرأ الشريف: ثانيا
وقد مجعها أبو -بعضها مطبوع، مثل مسند أيب نعيم األصبهاين، وفيه مئات األحاديث-مسنًدا 
شرحه القونوي الدمشقي ، و 221"جامع املسانيد"حممد بن حممود اخلوارزمي يف كتاب أمساه املؤيد 

وابن قطلوبغا والسيوطي ومال علي القاري، واختصره اخلالطي والقونوي وأبو الضياء واألوغاين 
  223.؟ كما ذكر ابن عدي أّن عدد روايات أيب حنيفة أكثر من ثالمثائة رواية!222شرف الدين

؛ فإّن احلديث 224عن أيب حنيفة ليس إّال بعض ما رواه ألنّه مل يتصّد مساع احلديث ما نقل: ثالثا
تويف (مل يكن صنعته وال املادة اليت يغشى طلبة العلم جملسه ألجلها؛ حىت قال عبد اهللا بن مبارك 

 واملعاصر أليب حنيفة، رمحهما اهللا، يف ما رواه عنه ابن أيب حامت بسند 225احملّدث الفقيه) هـ181
قيل ليحىي ": علي بن املدييناإلمام قال و  227".ا يف احلديثكان أبو حنيفة مسكينً : "226صحيح
وعّلق الذهيب على قول  ."حديث مل يكن بصاحب: كيف كان حديث أيب حنيفة؟ قال: القطان

ا َكاَنْت ِمهُتُه اْلُقْرآُن َواْلِفْقُه، ملَْ َيْصِرِف اِإلَماُم ِمهَتُه ِلَضْبِط األَْلَفاِظ َواِإلْسَناِد، َوِإمنَ ":حيىي القطان بقوله
، فَِإنُه يـَُقصُر َعْن َغْريِهِ  َبَل َعَلى َفن   228".وََكَذِلَك َحاُل ُكّل َمْن أَقـْ

  البخاري المكذوب عليه-28
تذكر األخبار مثًال أّن : "قال الشريف يف سياق حديثه عن كثرة وضع األحاديث يف القرون األوىل

  229!"ستني ألف حديث مل تثبت عنده منها سوى صّحة أربعة آالف البخاري روى
هي ظلمات بعضها فوق بعض، وجهل مطبٌق بيديه على عنقه يريد أن خينق نفسه أسًفا : قلت

  :من أوجه فساد قول هذا الوّراق. على فساد الزمان
املأثور عن البخاري أنّه مجع ستمائة ألف "! ألفبالستني "ال أدري من أين أتى الشريف : أوال

أخرجت هذا الكتاب من زهاء ستمائة ألف : "قال البخاري! حديث ال ستني ألف حديث
  230".حديث

                                                
  11م، ص1994-هـ1415مكتبة الكوثر، : نظر حممد الفاريايب، الرياض: أبو نعيم األصبهاين، مسند اإلمام أيب حنيفة، حتقيق 221
   511- 508هـ، ص14313جامعة العلوم اإلسالمية، : حممد قاسم احلارثي، مكانة اإلمام أيب حنيفة عند احملّدثني، كراتشي 222
-هـ1418دار الكتب العلمية، : عادل عبد املوجود وعلي معّوض، بريوت: امل يف ضعفاء الرجال، حتقيقابن عدي، الك 223

  8/246م، 1997
  291م، ص1983عامل الكتب، : املعلمي، األنوار الكاشفة، بريوت 224
دار : ر، ذيب التهذيب، بريوتابن حج." (ال نعلم يف عصر ابن املبارك أجّل من ابن املبارك، وال أعلى منه: "قال اإلمام الًنسائي 225

  ). 5/387م، 1984 -هـ1404، 1الفكر، بريوت، ط
  1/663م، 1992-هـ1412مكتبة املعارف، : صّحح األلباين الرواية يف السلسة الضعيفة، الرياض 226
م، 1953-هـ1372انية، مطبعة جملس دائرة املعارف العثم: عبد الرمحن املعلمي، حيدرآباد: ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، حتقيق 227

4)1/(450  
: زاهد الكوثري وأبو الوفاء األفغاين، حيدرآباد: الذهيب، مناقب اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه أيب يوسف وحممد بن احلسن، حتقيق 228

  45، ص3هـ، ط1408جلنة إحياء املعارف النعمانية، 
  211، ص3الشريف، لبنات 229
  12/402الذهيب، سري أعالم البالء،  230
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الفرق بني أن جيمع البخاري وأن يروي البخاري هائل جًدا؛ إذ إنّه ال يشرتط يف احلديث : ثانيا
  .اجلمع ينتقي مث يروي الذي جيمعه البخاري أن يرويه لغريه؛ فهو بعد

علًما   231".أحفظ مائة ألف حديث صحيح": مسعت البخاري يقول: حممد بن محدويه قال: ثالثا
أنّه يقصد ذه األعداد أسانيد األحاديث ال متوا، كما هو معلوم بداهة؛ إذ قد يروى املنت 

آلثار عن الصحابة الواحد من عشرات الطرق، كما أّن هذا العدد يشمل األحاديث املرفوعة وا
وظاهر أّن الشريف ال ميّيز بني عدد املتون وعدد األسانيد؛ ولذلك قال إّن ما أثبته . والتابعني

البخاري عنده أربعة آالف حديث، وهذا غلط؛ ألنّه كان عليه أن يثبت عدد األحاديث يف 
و بعضه، بإسناد جديد، اجلامع باملكرر؛ إذ إّن البخاري كان أحيانًا كثرية يكرر نفس املنت، كله أ

كما عليه أن يضيف أيًضا    232.وعدد األحاديث يف اجلامع باملكرر أكثر من سبعة آالف حديث
  .املعّلقات املرفوعة واآلثار، وهي كثرية يف اجلامع

فالكتاب خمتصر مل يُقصد . 233اجلامع املسند الصحيح املختصر: اسم صحيح البخاري هو: رابعا
وقد أّلفه البخاري تأثًرا بقول شيخه ابن راهويه . سندة الصحيحةمنه استيعاب األحاديث امل

  234".لو مجعتم كتابًا خمتصًرا لصحيح سّنة رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم: "لتالميذه
ما : مسعت البخاري يقول: "إبراهيم بن معقلصرّح البخاري بغاية عمله ملعاصريه؛ فقد قال : خامسا

وقال ابن  235".، وتركت من الصحاح؛ كي ال يطول الكتابصحّ  أدخلت يف هذا الكتاب إال ما
ا وما مل أخرج يف هذا الكتاب إال صحيحً : "قال -يعين البخاري -روى اإلمساعيلي عنه: "حجر

   236".تركت من الصحيح أكثر
أثبت البخاري بضعة آالف من األحاديث يف صحيحه، واشرتط على نفسه أن تكون يف : سادسا

ولذلك فهو، مثًال، ال . ، فهو إذن مل يكتف بالصّحة وإّمنا طلب أعالهاأعلى درجات الصّحة
  .يتعّمد إثبات األحاديث احلسان يف جامعه، رغم أّن احلديث احلسن، مقبول، وحّجة

ليبني أن البخاري ومسلًما قد " املستدرك على الصحيحني"أّلف اإلمام احلاكم كتابه : سابعا
 .مل خيّرجاها، وقد مجع عدًدا كبريًا منها اشرطيهمفاتتهما أحاديث كثرية على 

مما يؤكد أّن البخاري مل يشرتط على نفسه استيعاب احلديث الصحيح  يف كتابه اجلامع، أّنه : اثامن
أخرج أحاديث صحيحة يف مؤلفاته األخرى، مثل األدب املفرد، والتاريخ الكبري، واألوسط، 

   .والصغري، وكتاب اهلبة وغري ذلك
                                                

  12/415، السابقاملصدر  231
  !وهي من غري املكرر أقل من ثالثة آالف، وليست أربعة آالف 232
ونـََقل عن احلّفاظ ". هدي الساري"من العنوان يف كتابه " املختصر"تعّقب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ابن حجر يف إسقاطه كلمة  233

وحىت املخطوطات القدمية، ) ندلسي، والقاضي عياض، وابن خري اإلشبيلي، والنوويكابن الصالح، والكالباذي، وابن عطية األ(واحملّدثني 
: مكتب املطبوعات اإلسالمي؛ دمشق: أبو غدة، حتقيق اسم الصحيحني واسم جامع الرتمذي، حلب. (إثبات هذه الكلمة يف العنوان

  )75-66؛ 12-9م، ص1993-هـ1414دار القلم، 
  7ابن حجر، هدي الساري، ص 234

  12/402هيب، سري أعالم البالء، الذ235 
  7ابن حجر، هدي الساري، ص 236
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قال . ها هو يف كتبهّحة أحاديث رواها غريه، ومل خيرجاملعلوم أّن البخاري كان يرى صمن : اتاسع
ا مل يلتزما بإخراج مجيع ما حيكم بصحته من األحاديث، فإما مث إن البخاري ومسلمً : "ابن كثري

قد صححا أحاديث ليست يف كتابيهما، كما ينقل الرتمذي وغريه عن البخاري تصحيح أحاديث 
  237."ه، بل يف السنن وغريهاليست عند

  !واستثناء الظاهرية.. حديث اآلحاد والعقيدة -29
باعرتاف كّل القدماء باستثناء الظاهرية، تفيد الظن وال تفيد "قال الشريف إّن أحاديث اآلحاد 

  238".اليقني
  :هذا قول من مل يقرأ ومل يستقرئ؛ لسببني: قلت
قال أبو سليمان واحلسني بن : " املذهب؛ فقد قال ذكر ابن حزم نفسه أنّه مل يتفّرد ذا:  أوال

إن خرب الواحد العدل عن مثله إىل رسول اهللا : علي الكرابيسي واحلارث بن أسد احملاسيب وغريهم
  239".وذا نقول. صلى اهللا عليه وسلم يوجب العلم والعمل مًعا

". القدماء"هو مذهب عامة القول إّن حديث اآلحاد إذا احتّفت به القرائن، يفيد اليقني، : ثانيا
من أصحاب أىب  العلماء جمهوريوجب العلم عند  املتلقى بالقبول وخرب الواحد: "قال ابن تيمية

  240".كاإلسفرائيين وابن فورك؛  وهو قول أكثر أصحاب األشعري ،حنيفة ومالك والشافعي وأمحد
***  

منكرات هذا الذي نّصب نفسه ، مصدوًما من ِعَظِم )أرًضا(ال شّك أّن سؤاًال يطرح نفسه اآلن 
يقول هذا السؤال املصدوم الذي تشخب عروقه دًما ودمًعا . نًدا ألئمة علم احلديث وكبار احلّفاظ

 ذا السوء حىت إنّه ال يعرف أمساء : األنني ويئّن وجعه ُمر إذا كان مقام الرجل من علم احلديث
يف مظانه، بل ال يعرف ما هو احلديث  العلماء وال أمساء كتبهم، وال حيسن البحث عن احلديث

واجلواب الذي ! الصحيح أصًال؛ فلماذا إذن درون الوقت يف تتّبع أباطيله وتعّقب ومياته اليِقظة؟
إنّنا نعيش يف الزمن الصعب، وتغييب الوعي، ولذلك : يُراد منه رفع هذا السؤال املطروح أرًضا

  !تبيني البني نضطر إىل توضيح الواضح، وتفسري املفّسر، و 
  

@@
 
@@

                                                
  23، ص.ت.دار الكتب العلمية، د: أمحد شاكر، الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري، بريوت 237
  32الشريف، حتديث الفكر اإلسالمي، ص 238
  1/119ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام،  239
  18/41الفتاوى، ابن تيمية، جمموع  240
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جراميزه هذا الكويتب ر الصحابة، مجع كِ ذُ  من واضحات املالحظات يف كتابات الشريف أّنه كّلما
؛ فهو سليط اللسان إذا ذُكر تالميذ حممد ووثب على منت السب والتحقري يطوي به الكالم طًيا

املراجع فيهم أقوال قبيحة منكرة قائمة على اهلوى العليل والنقل عن صّلى اهللا عليه وسّلم، وله 
، يف أن حييل " (!)املنهجي" (!) "الِعلمي"الروايات الواهية، حىت إنه مل جيد حرًجا، وهو الساقطة و 

شدو "اليساري، خليل عبد الكرمي لبيان حال الصحابة، وهو كتاب " القّماش"إىل أحد كتب 
، ولعله مل ميّر على تاريخ اإلسالم كالم أشد فساًدا مما أورده خليل "الصحابة الربابة يف بيان حال

فرتة "عبد الكرمي املنحرف والذي طالت إذايته عرض رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم يف كتابه 
  241.-رضي اهللا عنها–حىت اعترب نبّوته مؤامرة من خدجية " التكوين

ملا كتبه خليل عبد الكرمي يف ) شرًسا(منافًسا " سنة احملمديةأضواء على ال"وملا كان كتاب أيب رية 
قفه ّسه فيه من رقيع الِسباب، فقد تلالطعن يف الصحابة والسّنة، ملا حشاه فيه من األباطيل وما د

الشريف باألحضان، وأوسع له يف صفحات كتبه اال، واستشهد بِفراه مّرات ومرّات؛ حّىت غدا 
  . الفانوس السحري، يستحضره كّلما أحدث ذكًرا للصحابة يف كتبهعند الشريف وكأنّه ِجينّ 

، وصحبة الشريف هلذين الشانئني 242"من َخِفيت علينا بدعته، مل ختف علينا أُلفته: "وقدميًا قيل 
خليار األمة، مغنية للمرء عن البحث عّما يضمره للصحابة وللسّنة، فكيف، إذن، وقد أبان الشريف 

  .م يتحشرج ا صدرهعن خبيئة قلبه، فل
إّن طعون الشريف يف الصحابة مالزمة حلديثه عن حفظ السّنة وحجّيتها، وهي ظاهرة يف أوجه 
احلروف، ومتخفّية أحيانًا وراء مباين السطور، وكّلها خمربة عن طعن يف تدّين الصحابة وأمانتهم يف 

  .حفظ هذا الدين، مع احلّط من مبلغ فهمهم للرسالة
ام التوبيخ والتقريع ألهل السّنة لتوقريهم الصحابة واختاذهم قدوات ومراجع، طاعًنا وّجه الشريف سه

من األكيد أّن ما أضفي عليهم من صفات الكمال والعصمة ال صلة : "يف عدالة الصحابة، قائًال 
ء له بالواقع التارخيي، وقد رّسخته السلطة السياسية ألّا يف حاجة إىل مرجعّيتهم، كما رّسخه علما

انغماسهم في الصراعات العنيفة وال فائدة من ضرب األمثلة على . الدين للحاجة نفسها
والدموية، وعلى التنافس في تكديس األموال وااللتذاذ بمباهج الدنيا من نساء وجوار وعبيد 

                                                
الرسول يهان يف مصر، دار الفكر العريب، ! إبراهيم عوض، لكن حممد فال بواكي له، العار: انظر يف كشف أباطيله والرد عليها 241

  .م، وهو متاح على النت2001، 2القاهرة، ط
  .مقولة تنسب إىل اإلمام األوزاعي 242
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، فكتب التاريخ حمشّوة باألخبار الدالة على هذه الظواهر وقصور ولباس وأوان وغيرها
 243."وأمثاهلا

ال طاعًنا يف الصحابة إم أثـَْروا وتفحشوا يف تنعمهم بسبب الغزوات، يف حني كانت األغلبية وق
بعبد الرمحن بن عوف " (!) الفاسدين"من العرب واملوايل تعيش يف ضيق وضنك، ومّثل هلؤالء 

شعر  ملا، و )رضي اهللا عنه(، وطلحة بن عبيد اهللا )رضي اهللا عنه(، والزبري بن العوام )رضي اهللا عنه(
. إن شهرة أخبارهم تغين عن تفصيل القول فيها:"بضرورة اإلحالة إىل مليء، كتب يف اهلامش

انظرها يف املصنفات اخلاصة برتاجم الصحابة مثل االستيعاب البن عبد الرب، وأسد الغابة البن 
تنفي هذه املراجع اليت أحال إليها تكّذب دعواه و : قلت.  244..."األثري، واإلصابة البن حجر

  .زعمه اخلبيث، كيف ومصّنفوها من أعالم السّنة الذين مل يتدثّروا ببدعة الرفض
، مّد الشريف يد الطعن لتزيد يف إميان الصحب -!حاشاه–وحىت ال يظّن فيه أعداء اإلسالم سوًءا

وال يتعّلق األمر : "مخًشا، وخدًشا، وطعًنا، وبقًرا، ناسًفا ما تبقى فيهم من بقّية خري، فقال
االنزياح عن القيم اإلسالمية فيما يخّص المجال تكديس الثروات فحسب، بل يتعداه إىل ب

  !لقد ضّيع الصحب كّل خري، حىت ما ورثوه ممّا ُحيمد من أخالق اجلاهلية 245."األخالقي كذلك
وإذا سنحت الفرصة للتفصيل، فإّن الشريف ال يرتّدد يف إظهار سخيمة صدره حنو أفراد الصحابة؛ 

: ل عن ابن عّباس رضي اهللا عنهما، الذي مأل بعلمه وفضله بالد اإلسالم يف القرن األولفقد قا
   246."أبعد من أن يكون مشرًفاعلى الكوفة  وموقفه حني وّاله عليّ "

من السب؛ فقد قال فيه  األوفرنصيب رضي اهللا عنه، راوية اإلسالم، فقد ناله الهريرة  وأب أّما
مل ختف على معاصريه ولكن غّيبها اخلطاب السّين السائد " بانتهازيةإّن سلوكه قد اّتسم  الشريف

وهو تنّقص لصحايب جليل سّخره املوىل عّز وجل حلفظ دين  247."ألا كفيلة كذلك بزعزعة بنائه
هذه األّمة، فقد كان، رضي اهللا عنه، يفرّغ نفسه حلفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسّلم، مث 

أيًضا تنّقٌص لألّمة السنّية باامها بالبالدة أو التآمر بتغييب حقيقة أهم رواة  يبّلغه األّمة، وهو
  !احلديث النبوي

  :ولعّلي أتعّزى بقول الشاعر... هي مة ممن يَِقل عن الوصف ملن جاوز فضله الوصف
 ا          عداوة من يقل عن اهلجاءِ ومما يقتل الشعراء غم  

الدعوى ووقاحتها، وقول الشيعة إّن الصحابة قد غّريوا الدين  ما هو الفارق بني فجاجة هذه
  !وبّدلوه؟ واهللا، لست أرى بينهما فارًقا، وال ينكر ذلك إال مائق ال يدري ما الكالم

                                                
  99الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 243
   113السابق، ص  املصدر 244
  114-113املصدر السابق، ص 245
  126املصدر السابق، ص  246
  66، ص2الشريف، لبنات 247



 73

الشيعة قالوا إّن الصحابة بّدلوا الدين نكاية يف علي رضي اهللا عنه وذريّته، وإرضاًء ألهوائهم، 
. يقول إّن الصحابة قد غّريوا الدين إرضاًء ألهوائهم، وترقيًعا لعجزهموإشباًعا لنهمام، والشريف 

هي خيانة مقصودة ومرصودة على كل حال، حرّكتها دواعي فساد األنفس وخوائها من اإلميان، 
  !فاعجب لعاملانية مرتفّضة، أو رافضّية متعلمنة! ومآهلا تبديل الدين ونسبته إىل رّب العاملني

ّ�# �B{ :ربّنا عز وجل يقول���ِ ����:#�)VEُ�B �ِRَ:�1�ْ� �ِ�; ��)���):Eَ�B #WB��)8�1�ْ��ِ ��B����XْEَ Yِ��:�#� )Z�N�ِ)[�ُ <4���ُ ��)H�[ )�\ُ:Aُ )��َ
��Lُ#/�]َ�ْ� ���̂ ��JَAْ�َ�B ����:#�)V�1�ْ� ����):O� ����� �_�)H�[ ���Rَ�َ ِ̀ �\َ#R�ْ� @ُ)̂ �َ ����T{]���1; MT:110[.        

ينفي عن أّمة الصحابة يها عن املنكر ويصمها باإليغال فيه بتحريف الرسالة وتبديل والشريف 
  !الديانة، فهل بعد هذا املنكر منكر؟

�#{: ربّنا عز وجل يقول)V�1�ْ� ���̂  �b#cَ�ـB�ُ �ْB���e�َ�B �ْB�BT ���#%����B #�ّ�� @ِHfِ�/ "#$ �ْB�0�̂ ��N�B �ْB���N��̂ �B �ْ��:��T ���#%����B ����:
���ِAَ hٌiْ.ِ�B �-��#]�ْ�� ����� �jL�({]M�]�F�:74[.  

  .والشريف يسلب الصحابة مزيّة اإلميان، ويرميهم مبنقصة النفاق
�:�e(9�ِ# {: ربّنا عز وجل يقولِ kَ�0���َ �l#%��� ���̂  ��ّ�� �b�f)'�( ��mِ$َ kَ��;�0�ْ�� ��َ �ْB�0��ِ�� �nِ�B

o#:#�)V�1�ْ��ِ�B{]F�M�]�:62[ .  
إّن الذين أيدوا الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يف حياته لتبقى الرسالة حّية، ساربة : والشريف يقول

  !بني الناس باخلري، هم الذين دّمروا الرسالة وعطّلوها بعد موته صّلى اهللا عليه وسّلم

���ً�� �#ْ�ُُ ���#%��� ����ِNِ����1�ْ� =���Lَ]��N�ِ)[�� {: ربّنا عز وجل يقولْ.ِ�B #���� ��O� _qQْ$َ ����ُ\َ)f�� )��ِ#����)��َ�B )�#̂.ِ��#C �#�

�� )��ِ#�)f!َ �#� ����rsِ��B �.��0�� �B�t���fEَ ���#%����B ��!ُ#C��e�� ���̂  �b#c�َ)B�ُ ��َ��/�.�B ����� ��B���e:���B uَ�B )��ِ)H�َnِ ���N��̂  )��� ���Uf#K
 "#$ ��B�0vِ�� ##']ْ�َ �w�> hَ��� ����B 4ٌ�x��e�[ )��ِ�ِ ���Aَ )��َ�B )��ِ#']ُ��َ I�َ�; ��B��#y)V���B ��EُB�ُ ��1O� 4ً�N��( )�#̂.ِB�0�x �b#c�َ)BXُ$َ
���K#�]ْ�1�ْ� ���̂ �f�/ ���#%��� ��:#����)[sِ�B ��:�َ )�#]zْ� ��:���. ����ُ�Lُ�� )�#̂#0)8�� �#� �B�t��N ���#%����B {q#z ��:�ِ��ُ!ُ "#$ @ْ�8)vEَ uَ�B �ِ��rsِ��ِ ��َ�Lُ

�H#(�. �WB�t�. �b��ِn ��:���. ���:��T ���#%��|�{]�}~� :8-10[ .  

  .والشريف قد ُملئ قلبه من الصحابة غيًظا وصديًدا
��� َ��x{: ربّنا عز وجل يقول 8(#0�� �#� Mِ��/�����B #�ّ#� �ْ�����v\َ)/� ���#%��� ��)N�َ �ْ�Lَ�E��B )���):#� �ْ��:�')(�َ ���#%��#� ��)�Lَ�ْ� �������

�H#��; ��:�f)'�( �ْ��ُ�!َ�B �ً���rnِ )��̂ �C��D$َ )��̂ )��})[�$َ )�Rُ�َ �ْ��8�1�N )0!َ �Y��:�� ��nِ �Y��:�� �����َ Mَ�!َ ���#%��� @H#A���ْ� ��)8#��B ��ّ��  �ْ��f�َLَ��$َ
O� <4�1)8#:�ِ�H#��; @ٍQْ$َ B�ُ ��ّ���B #�ّ�� �����
ْ.ِ �ْ��8�f�E��B �=��/ )���)'�')1�� )��� @ٍQْ$َ�B #�ّ�� ��{]���1; MT172-174[ .  

  !إّن الصحابة يغدون ويروحون يف غضب اهللا: والشريف يقول
# َ��( ���#�Rُ�8H( $#{: ربّنا عز وجل يقول���� Mَ��/�. )�RُH#$ ���َ ���1�َ);��B ��Rُ)H�َnِ �&�f�( ����� ��#R�َ�B )�?\#:�8�َ �ِ)�Fَ� ��O� <�#JAَ "

B�0#>����� ���̂  �b#c�َ)B�ُ ����H)e#8�ْ��B hَ��']ُ�ْ��B ��]ْRُ�ْ� ��Rُ)H�َnِ �9��Aَ�B )�Rُ�ِ��ُ!ُ "#$ ��:��iَ�B ����rsِ��{]����v~ُ�:7[ .  
  .الل والفسوق والعصيانلقد ُحّبب إىل الصحابة الض: والشريف يقول


���ً�{: ربّنا عز وجل يقولْ.ِ�B #���� ��O� _qQْ$َ ����ُ\َ)f�� )��ِ#����)��َ�B )�#̂.ِ��#C �#� ���N�ِ)[�ُ ���#%��� ����ِNِ����1�ْ� =���Lَ]ُ�ْ#� �
��!ُ#C��e�� ���̂  �b#c�َ)B�ُ ��َ��/�.�B ����� ��B���e:���B{]�}~�:8[ .  
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  .إّم ما نصروا نّيب اإلسالم وإّمنا خذلوا رسالته وشوهوها: والشريف يقول
� ;�I�َ .�/�{: ربّنا عز وجل يقول\َ�:H#R�/ ����� Mَ�D�Xَ$َ #4�H#�#̂��v�ْ� 4َ�H#1�( 4َ�H#1�K�ْ� ���ِ�ِ��ُ!ُ "#$ �B��]َAَ ���#%��� @َ�8�N �ْnِ ##��

4َ�1#�Aَ )������D�ْ�َ�B �o#:#�)V�1�ْ� I�َ�;�B �_1H#��; <=)"�> |@Rُ�ِ ����� ���Aَ�B ����َ)̂ �َ�B ����ِ ���(�َ ���ُ�Aَ�B ���Lْ�\��{]w\]��:26[ .  
  .بل أُشربت قلوب الصحابة معاين الفتنة: والشريف يقول

�#�� ��Nِ����1�ِْ�{:تعاىلقال . إّم القوم الذين حازوا فضًال مل ينله غريهم ����ُ�BFَ� ���Lُ�ِ��'���B .ِ��e�Fَ��B ��
Fَ� ���\َ)KEَ l�ِ)vEَ <���:�N )����َ �0�;�َ�B �):�; �ْ�
ُ�.�B )���):�; ��ّ�� �"#
�. �ٍ��')(mِ�ِ ��̂ ��8�f�E� ���#%����B �b#�َ� �_0���َ ���H#$ ���#0#���[ �.����ْ

�H#��8�ْ� iُ)�]َ�ْ�{]ومل  ،اشتراط إحسان غير منفرضي عن السابقني : "قال ابن تيمية    .]100:التوبة
  248."عن التابعني إال أن يتبعوهم بإحسان يرضَ 

بصاحبه عنة أن تنزل اللري البشر بعد النبيني، ملستوجب خل الذي فاه به الشريف إّن السّب الرخيص
لعن اهللا من سب  !ال تسبوا أصحايب": توبة وأوبة؛ قال صّلى اهللا عليه وسلمبعقبه مل يُ  إن

   249!"أصحابي
 !ال تسبوا أصحايب" :قال ان عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموروى الشيخ

  250".ا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفهفوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبً 
واإلنسان قد يستغين بواقع احلال عن شهادة القرآن وتزكية النيب األمني، فإّن إخالص الصحابة هلذا 

 قال. م له أعمارهم وأرواحهم حّجة ظاهرة ملن ال يذعن لغري شهادة الواقع املاديالدين وبذهل
على أنه لو مل يرد من اهللا عز وجل ورسوله فيهم شيء، ألوجبت احلال اليت  : "اخلطيب البغدادي

كانوا عليها من اهلجرة، واجلهاد، والنصرة، وبذل املهج واألموال، وقتل اآلباء واألوالد، واملناصحة 
يف الدين، وقوة اإلميان واليقني، القطَع على عدالتهم، واالعتقاد لنزاهتهم، وأم أفضل من مجيع 
املعدلني واملزكني الذين جييؤون من بعدهم أبد اآلبدين، هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتد بقوله 

   251".من الفقهاء
منبئ عن منزلة الدين كّله يف قلب إّن القدح يف الصحابة ال يؤول إّال إىل رّد الدين وهدمه، وهو 

ال يبسط لسانه فيهم إال من سوء طويته في النبي ": وهللا دّر أيب نعيم، فقد قال صدًقا. جمرتحه
   252."صلى اهللا عليه وسلم وصحابته واإلسالم والمسلمين

مل يكتف الشـريف بالنيـل مـن عـرض األصـحاب علـيهم الرضـوان، وإّمنـا مـّد لنفسـه حبـل الغـي وزاد يف 
أ لــه بســّب الصــحابة، بقولــه إّن ظــاهرة الــدعوة إىل : إســرافه يف البغــي، بــل قُــل أخــرََج مــا يريــده ممــا وطـّـ

                                                
  3/1067م، 1997-هـ1417رمادي للنشر، : حممد احللواين وحممد شودري، الدمام: ابن تيمية، الصارم املسلول، حتقيق 248
  )10/21جممع الزوائد ومنبع الفوائد، (ي بن سهل وهو ثقة األوسط ورجاله رجال الصحيح غري عل رواه الطرباين يف: قال اهليثمي 249
/ ؛ رواه مسلم)3673/ح(لو كنت متخذا خليال، : قول النيب صّلى اهللا عليه وسّلم/ كتاب فضائل الصحابة/ رواه البخاري 250

  ).6652/ح(باب حترمي سّب الصحابة رضي اهللا عنهم، / كتاب فضائل الصحابة
  49يف علم الرواية، صاخلطيب البغدادي، الكفاية  251
م، 1987- هـ1407مكتبة العلوم واحلكم، : علي الفقيهي، املدينة املنورة: أبو نعيم األصبهاين، اإلمامة والرد على الرافضة، حتقيق 252
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إىل التفـاف أتباعـه حـول  -أي ديـن–حاجـة الـدين "لزوم غرز السلف واختاذهم قدوة، إّمنـا تعـود إىل 
سـات إال بإقصــاء وال يتسـىن هـذا التوحيـد لـآلراء واملمار . منـط واحـد مـن السـلوك ومـن العقائــد يف آن

جممل التأويالت الـيت مـن شـأن الرسـالة النبويـة أن تكـون مسـتعدة لقبوهلـا، وباالحتفـاظ بتأويـل واحـد 
ــية حـــىت أصـــبح رمسًيــــا وكانـــت الظـــروف التارخييـــة مواتيــــة  ــه الســــلطة السياسـ هـــو التأويـــل الـــذي دعمتـ

ة الصـحابة، تالميــذ الرســول فهــي إذن جمــّرد ظـاهرة بشــرية تارخييــة، وليسـت إميانًــا خبرييّــ 253".النتشـاره
  !صلى اهللا عليهم وسلم، الذين زّكاهم القرآن ومحدت السّنة خصاهلم

مـن علـى الكرسـي الـذي صـنعه لـه املخلـوع يف زمـن تكمـيم أفـواه -عنـد الشـريف–وتصل فورة السكرة 
ــة الصــحابة الــذين زّكــاه م أنصــار الصــحابة، إىل القــول إّن فهــم الــدين علــى فهــم أيب بكــر وعمــر وبقّي

الــوحي هــو اتّبــاع للنصــارى الكاثوليــك حــذو القــّذة بالقــّذة؛ إذ إّن قــادة الكاثوليــك قــد ألزمــوا قــومهم 
بفهــم آبــاء الكنيســة لرســالة املســيح والنصــوص املقّدســة، كمــا يُلــزم الُســّنيون األّمــة بفهــم دينهــا علــى 

  !فهم الصحابة
حي وربّـاهم النـّيب صـّلى اهللا عليـه وسـّلم ما عالقة التـزام أهـل السـّنة بفهـم مـن زّكـاهم الـو : وحنن نسأله

على عينيه، بإلزام رؤوس النصارى الكاثوليك طائفتهم بفهم دينها على فهـم آبـاء الكنيسـة الـذين مل 
يــزّكهم أّي كتــاب هلــم، وال هــم رأوا املســيح، بــل جّلهــم عــاش بعــد املســيح بقــرون قــد تبلــغ الســبعة أو 

  !ال على تعاليم الوحي اإلهلي؟ 255يونانوهم قوم تربّوا على فلسفة ال 254حىت أكثر،
واهلــدف مــن كــّل ذلــك . إّــا شــهوة الكــالم بــال درايــة، والتعــامل بــال فقــه، وقــذف الصــاحلني بــال وازع

  "!بيضة الديك"هدم املرجع الثاين هلذه األمة حىت خيلو له اجلو؛ فيبيض دوء وثقة 
@@

@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@

                                                
  41، ص 1الشريف، لبنات 253
254 The Catholic Encyclopedia, New York: Robert Appleton, 1909, 6/1  
، وأرجين، )الشهيد(ّية يف األدبيات اآلبائيات جلّي منذ العصر األول لآلباء؛ فهو واضح يف كتابات جستني أثر الفلسفة اليونان 255

  ...وكلمنت السكندري، وترتليان 
Frederick Copleston, History of Philosophy, Volume 2: Medieval Philosophy, 

London: Continuum, 2003, pp.13-39 
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الشريف، شأنه شأن عامة عاملانيي تونس الطاعنني يف السّنة، َمزجي البضاعة يف احلديث، غريب 
عن هذا الفن غربته عن علوم الذرة واّرة، غري أنّه سليط الدعوى وكثري التنفّخ مبا مل يؤت من 

ع صفحات إّال أّنه أتى ورغم أّن حبثه الذي سأعّلق عليه يف هذا املقام يقع يف أقل من سب. العلم
فيه باملناكري، والبوائق، وَصف فيه من األباطيل ما كان يستغرق املستشرقني أثقاًال من األوراق، 

ولكن قبل أن ندلف إىل ساحة احملاكمة، حيّق للعاقل أن يسأل، وقد . وسيًال من تقارير املؤمترات
ميّده بدعاويه الطاعنة يف َترَِكة رسول  علم فقر الشريف املدقع يف علوم احلديث، عن املصدر الذي

  . اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم لألمة
  ..ومن يجعل الغربان له دليًال 
  :من أمجل ِحَكم العرب، قول شاعرهم

ـــومن جيعل الغرب                  ـــــ ـ ــ ــــان له دليـ ــــمتّر به على جي    ًال ــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــف الكـ ــ ـــ ــ   البـ
  :آخروقال 

  أعمى يقود بصريًا ال أبا ألبيكمو    قد ضّل من كانت العميان ديه               
َمقود، وهو سياق بعيد عّما حنن " َبصري"ليس للبيت الثاين تعّلق حبديثنا ألنّه يتحّدث عن 

قد  يف تونس" نّيب احلداثة"، أقصد البيت األّول؛ فأقول إّن "الكالب"و" الغراب"أعود إىل . بصدده
وضع نفسه يف مقام التجديد يف الدين كّله؛ يف العقيدة، وأصول الفقه، والفقه، والتفسري، والسرية، 

  !والِسَري، واحلديث، غري أنّه من املعلوم أنّه خريج كلّية اآلداب
، هذه العلوم الواسعة اليت ال يربع فيها إّال اآلحاد من أفذاذ العلماء يف كل "املنبأ" من أين إذن هلذا

  !عصر، ولعّل بعض العصور ختلوا من احملّققني فيها مجيًعا
رمبا هو سؤال ال جيوز طرحه حول ُمنبأ وأتباع أسلم هلم املقبور واملخلوع اللجام يف اجلامعات 

" خفيف"امسوها غنيمة باردة بال مكس وال إرجاء، ولينعم فيها كّل التونسّية ليعبثوا فيها ويتق
لقد نّصب القوم أستاذهم، أو قل نبّيهم، على رأس مملكة الفهم، .  باأللقاب واألومسة" رقطاء"و

  !فال ُيسأل عن شيء وهم ُيسألون. وتّوجوه بتاج الوقار
أن أسأل عن هذا العلم  رّمبا يدفعين ولعي بتحسس األخبار وحّل األحاجي وفك األلغاز

املوسوعي، بل ألتنّزل يف الطلب، وأسأل فقط عن مصدر علمه الفائض بعلوم السّنة، فإّا علوم 
  .ضنينة على طالبيها بالفضل
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إّنه : اجلواب الذي سيأتيك، ظاهٌر، واضٌح، تنطق به كتب الشريف ومقاالته بال تردد وال توّجل
  "!الغراب"

أضواء "منهوبة من كتاَيب حممود أيب رية -تقريًبا-ن السّنة؛ فوجدا كّلهالقد تتبعت مواقف الشريف م
ومل أر له مع ذلك . انتهبها منهما انتهابًا، بعجرها وجبرها". شيخ املضرية"و" على السنة احملمدية

حديثًا يُستشّف منه االطالع على املصادر احلديثية األصلية، أو قراءة الكتابات املعاصرة اجلادة 
، أصّر "علوم احلديث ومصطلحه"السنة، باستثناء كتاب واحد لصبحي الصاحل، وهو كتاب عن 

مبا يوحي أنّه  256أن حيّقره ألنه مل يسلك سبيل جتديع الرتاث، دون أن يفّصل مواضع اعرتاضه،
  !نظر فيه نظرة عابرة، علًما أنّه قد ساقه يف مراجع أطروحته اليت ناقشها منذ أكثر من ثالثني سنة

غم أّن الشريف ضنني باملدح على غري نفسه، إّال أنّه كال أليب ريّة الثناء العظيم، وأحال إىل  ور 
- مرات كثرية، مبا مل يفعله مع كتاب آخر " شيخ املضرية"و" أضواء على السنة احملمدية"كتابيه 

هذا : "، من ذلك قوله-باستثناء كتاب برجر، الذي مللناه؛ لكثرة َسوقه من غري ضرورة وال حاجة
أضواء على السنة احملمدية أو دفاع عن "التطبيق قام به جزئيا الشيخ حممود أبو رية يف كتابه 

) يف طبعته الثالثة 422ص (وقد كان املؤلف واعًيا بأن مواضيع كتابه هذا الضخم ". احلديث
ثقافته ، حبكم مؤهل فعالوالرجل ". أن حملها كتاب من قبل خطيرة لم يسبق"مواضيع 

، بالتمحيص والمقابلة، جلمع املادة الغزيرة اليت احتوى عليها ُمؤلفه وإعمال الرأي فيها سعةالوا
المنهج العلمي "بل أراد لبحثه أن يقوم على  فحسب العالم المحققولكنه مل يكن 

ولعّلك تالحظ أن الشريف تنتابه خشية، ويغشاه خشوع ورِّقة، إذا كتب امسه  257""الحديث
ة احملّقق ؛ فهو"ُمنبئه" عنده املرجع، واُحلج!  

إّن االنطباع الغالب الذي خيرج به : "وبعد أن أفاض الشريف يف التعريف مبباحث كتاب أيب ريّة، قال
ال سبيل البتة إلى الثقة في صحة األحاديث النبوية أنه " أضواء على السنة احملمدية"قارئ كتاب 
ها مث بتدوينها، رغم اجلهود اليت بذهلا أهل احلديث يف اجلرح نظرًا إىل الظروف احلافة بروايتالتي وصلتنا 

  258".والتعديل يف األسانيد، وأنه ال يصح بالتايل اعتمادها يف اال التعبدي الصرف
قضية شائكة جترأ الشيخ  بال استثناءتثري عدالة الصحابة : "وقال يف الطعن يف عدالة الصحابة

   259"!أضواء على السنة احملمدية: ، انظروبيان تهافتهاحممود أبو رية باخلصوص على إثارا 
، كتب فقرة واحدة يتيمة "حوارات القرن اجلديد"حاور مراد هوفمان، ِضمن سلسلة دار الفكر  ملاو 

فيه اجلزم يف شأن  يستحيليف زمن متأّخر "يف حجّية السّنة، أخربنا فيها أن احلديث قد ُكتب 

                                                
  107-106الم واحلداثة، صانظر الشريف، اإلس 256
  100املصدر السابق، ص257
  104-103املصدر السابق ، ص 258
  181، ص1الشريف، لبنات 259
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–ل مباشرة يف اهلامش إىل قّرة عينه وتوأم روحه، أيب ريّة؛ إذ هو وأحا". طرق الرواية وعدالة الرواة
  260!حّجة اهللا على اخللق -عنده

كاتب مصري، مل يكمل تعليمه األزهري، وأخفق يف احلصول على ) م1970-1889(أبو ريّة 
ا ، وهو رجل مل يدرس علم احلديث، وإّمنا هو ّمجاع رقع، لعب به هواه، ورمبّ (!)الثانوية األزهرية 

، "أضواء على السّنة احملمدية"هوى غريه، فجمع شبهات الشيعة حول السنة النبويّة يف كتاب مسّاه 
وخلطها بقليل من دعاوى املستشرقني، مث رّصها رًصا يف كتابه الذي احتفى به شيعة العاملني 

  .العريب والفارسي كل احتفاء
ا يف الطعن يف السّنة بالصورة الواردة يف  مل تعتد الساحة العربية يف منتصف القرن املاضي توّقحً 

كتاب أيب رية، مما أثار ضّجة كبرية، واضطر عدًدا من أهل العلم للرد على دعاويه، فأّلفوا كتًبا، 
" السّنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي"شاع أمرها، وذاع خربها، وطبعت مرات كثرية، منها كتاب 

األنوار الكاشفة ملا  "حملّدث احملّقق عبد الرمحن املعّلمي ملصطفى السباعي، وهو أشهرها، وكتاب ا
ظلمات "، وكتاب حممد عبد الرزاق محزة "السنة من الزلل والتضليل واازفة يف كتاب أضواء على

شيخ : "، كما رّد كثري من أهل العلم على الكتاب اآلخر أليب ريّة الذي ذكره الشريف مراًرا"أيب رية
حممد عجاج اخلطيب، . يف راوية اإلسالم أيب هريرة رضي اهللا عنه، ومنهم ديف الطعن " املضرية

لكّن الشريف ال يزال متشبثًا بأهداب صاحبه على ... وحممد أمحد الراشد، وعبد الستار الشيخ
مدى أكثر من ثالثة عقود، ال يتزحزح عن اإلحالة إىل نفس املرجع دون أن يبدو من كالمه أنّه قرأ 

  !تت على ادعاءات صاحبه من األساسالردود اليت أ
 230عددها " (ُمنبئه"ومن دالئل غربة الشريف عن علم احلديث انبهاره بعدد مراجع كتاب 

، واألعم األغلب 261، رغم أّا يف حقيقة احلال تضم كتًبا كثرية ال صلة هلا بعلم احلديث)عنوان
لة هلا البتة مبوضوع كتابه، وليس يف مراجعه ما يدل على ، وال ص(!)منها كتب يف األدب العريب

(!) لعبد احلسني " أبو هريرة"التبحر يف احلديث، كما أّن فيها عدًدا من كتب الرافضة، ككتاب 
والكتب احلديثية فيه أقل من مخسني  ". شيخ املضرية"شرف الدين الذي انتهبه أبو رية يف كتابه 

عه أشبه مبراجع طلبة اجلامعات الكساىل عندنا يف رسائلهم اجلامعية إّن مراج. كتابًا، وجّلها عامة
حيث حيشون ثبت املراجع حشًوا إليهام املناقشني بأم نظروا وحبثوا، رغم أن عناوينها منبئة 

ولعل من قرائن تكثّر أيب رية باملراجع دون أن تكون أصًال للكتاب ما ظهر يل . بكسلهم وعجزهم
مقاتل "والصواب ! لألصبهاين، كذا قال" مقاتل الطالبني"لكتب، ككتاب من أخطاء يف أمساء ا

، 262، والصواب ابن العريب"تفسري القاضي العريب"لألصفهاين، و) من آل البيت" (الطالبيني

                                                
   62مراد هوفمان وعبد ايد الشريف، مستقبل اإلسالم يف الغرب والشرق، ص260
  دار املعارف، الطبعة السادسة 261
  ".ابن العريب"إىل " العواصم"؛ ألّن ثَـْبَت املراجع نفسه قد أحال كتاب ال ميكن أن يكون األمر جمرد طريقة خاصة لإلحالة إىل ابن العريب 262
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هو غري ابن كثري ) هـ732تويف (، يف حني أن أبا الفدا "تاريخ أيب الفدا البن كثري"وكتاب 
داء، ولكل منهما كتاب يف التاريخ غري اآلخر؛ فلألول كتاب املكىن بأيب الف) هـ774تويف(
، "البداية والنهاية"، وللثاين كتاب "تاريخ أيب الفدا"ويسمى اختصاًرا " املختصر يف أخبار البشر"

فاخللط هنا ليس عن زلة قلم وإمنا خلط عن جهل وتدليس، بل العنوان مضحك؛ إذ كيف يَكتب 
ومن قبائحه يف ثبت املراجع املنفوخ فيه أنه أورد اسم كتاب ! فدا؟تاريَخ أيب الفدا غُري أيب ال

كتاب "البن كثري، وبعد ثالث صفحات يف نفس الثبت أورد اسم " اختصار علوم احلديث"
، ومها كتاب واحد البن كثري، والثاين هو االسم الذي نشره به الشيخ "الباعث احلثيث البن كثري

مث أمحد شاكر مع شرحه، ومن العجب هنا أن أبا رية مل  ،)هـ1353(حممد عبد الرزاق محزة 
يرّتب مراجعه ألفبائًيا وإمنا موضوعًيا، ومع ذلك ذكر نفس الكتاب بامسني خمتلفني على مسافة 

والعجب من تنّفخ أيب ريّة أنه قال بعد أن سرد مراجعه، إن هناك مراجع أخرى كثرية مل ! واسعة
عامة املراجع اليت ذكرها ال عالقة هلا مبادة الكتاب أصًال،  يشأ ذكرها خشية اإلطالة، رغم أنّ 

  !وأعجب من ذلك أن ينبهر الشريف ذا التنّفخ
خطيب أهل –والرجل معطوب األمانة بال مراء؛ فهو ينسب أحد االعرتاضات إىل ابن قتيبة 

تأويل "قتيبة على أنه إنكار من ابن قتيبة على أيب هريرة، والصواب الظاهر يف كتاب ابن  -السنة
صاحب -فالرجل إذن 263!أّن ابن قتيبة قد أورد االعرتاض للرد عليه ال إلقراره" خمتلف احلديث

  !!ينقل عّما مل يقرأه -املراجع الوافرة املذهلة
رواية ابن  "و" رواية الذهيب"إّن أبا ريّة جاهل حىت بأبسط االصطالحات احلديثّية، فهو حيّدثنا عن 

ذهيب وال ابن كثري يرويان األحاديث؛ ألّن الرواية ال تكون إال باإلسناد من الناقل ، رغم أنّه ال ال"كثري
إىل صاحب املنت، وإمنا الذهيب وابن كثري يذكران الروايات اليت رواها أصحاب الكتب املسندة كالكتب 

  !فكيف يقع يف هذا اخلطل من متّرس بفّن احلديث؟ 264الستة والسري املسندة وغريها،
ألمر أعلى مسوتياته اهلزلّية عندما نكتشف أّن أبا رية خيطئ يف تعريف أبسط بل يبلغ ا

املصطلحات احلديثية، ولو أنه سكت لكان خريًا له من التعامل الفاضح؛ فقد كتب يف هامش 
الرواية املرسلة للحديث هي اليت مل ُيذكر فيها اسم الذي رفعه إىل النيب صلى اهللا ): 44(الصفحة 

؛ - البورقيبية-يف احلقبة قبل-، وهو خطأ ال يقع فيه أطفال الكتاتيب يف تونس!)" (!عليه وسلم
 :واليت فيها يف بيان أنواع األحاديث املنقطعة اإلسناد" قصب السكر"ألم كانوا حيفظون منظومة 

َباِدي
َ
َـــــ ِمَن الذْي َصنَف بِاِإلْسن  فَالسْقُط إن َكان ِمَن امل ــ ــــ   ادِ ـ

ْم يَ  ــْدعُ فَإ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــونه ُمعــ ــ ـ ــــــ   أْو َكاَن ِمْن آخرِِه نِْلت التـَقى  لَقاـ
ـــــوََكان بـَْعَد الت ـ ــــ ــْرسَ بامل  اِبِعي فُيْدَعىـ ــــ ــ ـــ ــ ـ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ   ...ِل املعروِف ــ

                                                
  177أبو رية، أضواء على السنة، ص  263
  "!كما رواه ابن سعد والبخاري وابن كثري: "انظر مثًال قوله 264
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اهللا عليه وسّلم دون واسطة، وحنن ال فاحلديث املرسل هو الذي يرفعه التابعي إىل الرسول صّلى 
كما أّن احلديث املرسل   265ندري آساقُط من اإلسناد هو صحايب فقط أم تابعي آخر وصحايب؟

  !يرفع فيه التابعي احلديث إىل النيب صّلى اهللا عليه وسّلم ال كما اّدعى أبو ريّة
رتافه، إّال أنّه مل جيد حرًجا يف ورغم أّن أبا ريّة قد طعن يف األحاديث الصحيحة، بل واملتواترة باع

رغم أنّه معلوم أّن احلديث املرسل هو من  266،"مراسيل ابن أيب مليكة"االستدالل برواية يف 
ألنّه من رواية التابعي عن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم مباشرة دون  267األحاديث الضعيفة

يف اهلامش عندما عاد إىل اإلحالة وليته إذ فعل ذاك سكت، وإّمنا أضاف ! واسطة؛ فالسند منقطعّ 
كتاب التشريع : ر، أّن ابن أيب مليكة ثقة، ومصدره يف هذا التوثيقإىل نفس األثر واملصد

وهذان خطآن ال ميكن البتة أن يتلّبس ما من يعرف  268!اإلسالمي للشيخ حممد اخلضري
يدفع عن الرواية املرسلة أجبديات علم احلديث ويتصّدى لألئمة بالنقد؛ ألّن كون الراوي ثقة ال 

ضعفها؛ إذ إّن آفة هذه الرواية االنقطاع يف السند ال ضعف الراوي، مث إنّه مل يُعهد عن أحد من 
أهل العلم أن حييل إىل كتاب معاصر يف موضوع عام هو تاريخ التشريع اإلسالمي، لتوثيق رجل 

تابعني، قد أفاض العلماء يف بيان املرجعّية، وهو عامل مشهور من ال" كتب الرجال"خربه مبثوث يف 
  !باقعتان سوداوتان: أمل أقل لك! حاله

وأبو ريّة صاحب َوَلٍه باّدعاء اإلحاطة بالعلوم، حىت ما فارق منها العلوم الشرعّية؛ فهو مثًال يطعن 
يف ما أخرب به عبد اهللا بن عمرو بن العاص من البشارة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة، 

لرواية عنه يف صحيح البخاري، فزعم أّن ما قاله عبد اهللا رضي اهللا عنه ال أصل له يف التوراة، وا
وإّمنا هو من احتيال كعب األحبار على هذا الصحايب، رغم أّن أبا ريّة ال يعرف من كتب أهل 

: 42اء سفر إشعيعلًما أّن ما ذكره هذا الصحايب موجود يف ! الكتاب شيًئا، وإّمنا هو هوى السبّ 
1- 17.  

لقد تكّرر ذكر كتاب أيب ريّة يف عامة كتب الشريف على مدى أربعة قرون، مقرونًا دائًما باإلعجاب 
على غري عادة الشريف يف وصف من يكابدون العلم  269"شيخ"لثناء، بل واالنبهار، حىت وهبه لقب وا

الشرعي، رغم أّن أبا ريّة ليس شيًخا، فليس يُعرف بدراسة نظامية وال بثين الركب عند املشايخ، وإمنا 
  ".فضل"هي بات من كتب الشيعة، وهي ُشبه مكررة، ال يعرف فيها أليب رية سبق وال 

                                                
  . علًما أّن مراسيل الصحابة مقبولة إمجاًعا 265
  19أبو رية، أضواء على السنة، ص 266
النووي، املنهاج شرح ". (املرَسل يف أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار ليس ُحبّجة: " مقّدمة صحيحهقال اإلمام مسلم، يف 267

  )1/132م، 1929-هـ1347املطبعة املصرية باألزهر، : صحيح مسلم بن احلجاج، القاهرة
  26أبو رية، أضواء على السنة، ص 268
  181، ص1انظر الشريف، لبنات 269
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أو ِبُلغة –ومن طرائف أيب ريّة أيًضا أنّه يطعن يف مجيع علماء احلديث، وهم الذين بلغوا يف العلم 
والسيد رشيد إذا : "ما بلغوا، لكّنه يقول يف املقابل عن الشيخ رشيد رضا -التخصص: العصر

ألنه كان من َفِثق بأنه صحيح ال ريب فيه أشار إىل خرب يف مثل ذلك أو استشهد حبديث 
شيخ حمّدثي أهل السنة يف "أنه  نقل الشرفي تزكية أبي ريّة لرشيد رضاوقد  270."صيارفة احلديث

عصرنا، حبيث يعلم من أمر األحاديث اليت محلتها الكتب املشهورة لدى اجلمهور ويدرك ما 
ديث حت"، وزاد يف كتابه  271!مقًرا لها، "ما مل يعلم مثله سواه... اعرتاها من فعل الرواة وغري ذلك 

علًما أّن رشيد رضا ليس حمّدًثا  272".وهو حمّدث يعرف ميدان احلديث بدّقة": "الفكر اإلسالمي
ابتداًء، وليس احلديث من صنعته، فال هو درسه دراسة متخّصصة كما هو شأن علماء احلديث 

ري والدفاع العقيدة والتفسو املعاصرين له، وال هو كتب فيه كتابًا واحًدا، رغم أّن له كتًبا يف الفقه 
! عن اإلسالم؛ فكيف إذن أصبح إمام األئمة والصرييف الذي ال خيفى عليه أمر النقود املزيّفة؟

  ! اجلواب هو أّن رّده بعض األحاديث الصحيحة وافق هوى من أيب ريّة
املتفق على صحتها لذاا كأكثر األحاديث اآلحادية  أكثر: "بل خذ هذه من رشيد رضا

بها جزمًا ال تردد فيه وال  جديرة بأن يجزم - صحيحي البخاري ومسلماألحاديث املسندة يف
، وتعد أخبارها مفيدة لليقني باملعىن اللغوي الذي تقدم، وال شك يف أن أهل العلم ذا اضطراب

صحة حديث، فكيف ميكن ملسلم جيزم بأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم  الشأن قّلما يشّكون يف
 أعين بني الكفر واإلميان ولُيعلم إنين دقه فيه؟ أليس هذا من قبيل اجلمعأخرب بكذا وال يؤمن بص

باملتفق عليه هنا ما مل ينتقد أحد من أئمة العلم متنه وال سنده فيخرج من ذلك ما انتقده مثل 
الدارقطين وما انتقده أئمة الفقهاء وغريهم، ومن غري األكثر ما تظهر فيه علة يف متنه خفيت على 

، وقد عّد بعضهم هذه األحاديث املتفق على صّحتها نادرأو مل تنقل عنهم وذلك  املتقدمني
فهو يصرّح أّن األحاديث اليت اتفق  273".مفيدة للعلم اليقيين االصطالحي إذا تعددت طرقها

مبهمة " نادر"وال أظّن أّن كلمة . العلماء على تصحيحها، ال يعرتض هو إّال على النادر منها
  !حّجة أم ال؟ -عند الشريف وشيخه–فهل حكم رشيد رضا هنا . حتتاج إىل تفسري

إّن أبا ريّة شيعي بال ريب وال مراء، حمرتق يف تشّيعه، ال مياري يف ذلك من قارن شبهاته مبا جاء 
يف كتب الشيعة، بل إنّه كثريًا ما حييل مباشرة، ودون حياء، إىل مراجع شيعّية يف نقل روايات 

 تقرير معىن متصل بذلك، دون تشغيب عليه أو إنكار، على خالف تطعن يف الصحابة، أو يف
ليس شكاًكا في نقل األقدمين صنيعه مع أقوال علماء السنة، وهذه حقيقة تثبت أّن الرجل 

                                                
  22نة، صأبو رية، أضواء على الس 270
  95الشريف، اإلسالم واحلداثة، ص 271
  32الشريف، حتديث الفكر اإلسالمي، ص 272
م، 2005 -هـ1426دار العمرية، : خوري، بريوت. صالح الدين املنجد ويوسف ق: فتاوى اإلمام حممد رشيد رضا، حتقيق 273
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، خاصة أن الشيعة ليست هلم عناية مبنت وال للروايات؛ إذن ألجرى خاطر الشك على الجميع
على - 274على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذكر اآلل،بل حىت تكراره املستمر السالم . إسناد
وإذا مل يكن هذا الرجل شيعًيا، فِلَم مل يرتض على الصحابة البتة، . ليس عفًوا من األمر -جوازه

!إّال علًيا فخّصه بالسالم، ال جمّرد الرتضي
 

وهو الذي حّط من قدر الصحابة ورماهم بكل  275
حب آل البيت والتشيع هلم إّن : "، إّال أنّه قال مع ذلكنقيصة وعّدهم من الغششة لدين اهللا

  276"..دلفرض على كل مسلم مؤمن برسالة حممّ 
نقل  ملاإّن أبا ريّة رغم حرصه على إخفاء تشّيعه مل يستطع كبت مواالته هلذه الطائفة، من ذلك أنّه 

شيعة، مل ميلك أن يذر وضعه إىل املتصّوفة وال حديث األبدال، وتوهينه له ونسبة فتوى رشيخ رضا يف
نفًيا باتًا أن يكونوا قد اشرتكوا يف "الكالم ميّر دون استدراك؛ فكتب يف اهلامش إّن علماء الشيعة ينفون 

فهو ال  277."وضع أحاديث األبدال ألنه ليس عندهم أبدال حىت يضعوا هلم أحاديث وال يعرتفون م
  !منحة احلّجة وبيان الدليل" هلهأ"يقتصر على املنافحة عن الشيعة، وإّمنا يفيض على 

إّن ما كتبه أبو ريّة حيمل مجيع خصائص الكتب الشيعية، وهي كما ثبت يل باستقراء كتب القوم 
  : يف سجاهلم مع أهل السّنة

  .الرتكيز على الطعن يف الصحيحني دون باقي الكتب �
  . الرتكيز على البخاري أكثر من مسلم �
م الشيعة رؤوس املخالفني لعلي رضي اهللا عنه، الطعن يف الصحابة، خاصة من يعتربه �

  .وبالذات معاوية وعائشة رضي اهللا عنهما
 .الثناء على علي واحلسني خاصة �
عددهم ال يكاد (الثناء الضمين على الصحابة الذين مل يتهمهم الشيعة بالكفر  �

  ).يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وأمههم سلمان الفارسي رضي اهللا عنه
  .مما ينسب إليهم من دعاوى تربئة الشيعة �
  .اإليهام أّن األقوال الشاذة عند بعض السّنة هي قول اجلمهور �
اإلكثار من املراجع عند ختريج األحاديث، رغم أن هذه الكثرة ال تدل على صحة  �

  .احلديث، بل قد يكون من خرّج احلديث قد ضعفه
صحيحة يف الصحيحني مثًال عدم التنبيه على الزيادات الضعيفة، مبا يوهم أّن الراوية ال �

  .تضم الزيادة املنكرة يف الكتب األخرى

                                                
  ".شيخ املضرية: "يف كتابه 274
  ".شيخ املضرية: "يف كتابه 275
  336املضرية، ص أبو رية، شيخ 276

  104أبو رية، أضواء على السنة، ص277 
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يف إظهار االطالع على الكتب ومعرفة املصطلحات، ويف نفس اآلن اإلسراف  �
  .ال يقع فيها مبتدئ في علم الحديثارتكاب أخطاء فاحشة 

أّن هؤالء العلماء قد أوردوها للرد  رغمنسبة االعرتاضات إىل علماء أهل السنة،  �
  .يهاعل

 ...نقل نفس شبهات الشيعة، بنفس الرتتيب والتوثيق �
ولعل األمر ما احتمل التقّية يف صورا القصوى، ولذلك أثبت أبو ريّة مقدمة الشيعي صدر الدين 

شرف الدين (!) واملقّدم هو ابن عبد احلسني ". شيخ املضرية"شرف الدين، يف صدر كتابه 
وال تستغرب أن جتد إضافة إىل ذلك . يف أيب هريرة صاحب أحد أشهر الكتب الشيعية الطاعنة

فإّن التشّيع قد صادف منه  278،"العامل الكبري األستاذ"وصف أيب رّية هلذا الكاتب الشيعي بـأنّه 
 "!قلًبا خالًيا؛ فتمّكن"

 ملولألسف مل ينّبه كثري من أهل العلم على انتماء أيب رية إىل الشيعة، ووالئه هلم، بل تكراره امل
أن يدّس الشيعة رجًال من أصول  -قبل الثورة اخلمينّية -قوالم، ولعّل ذلك لكوم مل يألفوا مل

سنّية يف بلد مثل مصر ليطعن يف السّنة،  لكّننا اليوم قد أِلفنا هذا الصنيع وخربناه، حّىت أصبح 
ي نسب له والذ) الثقيلة(تكراره املمجوج ممًال، وما أمر التيجاين التونسي صاحب األكاذيب 

وقد استبان يف املناظرات التلفزيّة املسجلة أن هذا . الشيعة كتًبا ألفوها للطعن يف السنة، عنّا ببعيد
   279!!املتشّيع التونسي مل يكن يدري حىت ما يف الكتب املنشورة بامسه

وبعد هذا التطواف، قد يأخذك العجب كل مأخذ، ويطري بك كل مطار، وتتساءل يف ذهول 
  !َعْلَمَن التشّيع أم تشّيعت العاملانّية؟هل تَـ : واجم

إّن العاملانية مل تتشّيع، وإّن التشّيع مل يتعلمن، وإّمنا الشريف رجل قّشاش يتقّمم زباالت املنحرفني 
أّما ملاذا انبهر بكتاَيب أيب رية؟ فاجلواب هو أّن الشريف بريء من علم احلديث ! من شرق وغرب

؛ -أهل السنة نتًفا" نتفها"اليت -لقد رأى ُمَزًعا من الشبه ! ةبراءة جالوزة املخلوع من الرمح
  ". غنيمة" "الوزر"، و"حلمة" "الشحمة"، وظن "الورم"فاستسمن 

  !خديعة.. السّنة 
ُجرأة الشريف على الطعن يف السّنة ال ختطئها العني الغافلة، فالرجل، مثًال، يرفض األحاديث اليت 

، 280صلى اهللا عليه وسلم، رغم كثرا وقّوة أسانيدها املتعاضدةتروي املعجزات املادية للرسول 
بأّم من جهة نفوا التالزم بني النبوة  -يف ردهم على خمالفيهم من أهل الكتاب-متهًما املسلمني

                                                
   7أبو رية، شيخ املضرية، ص278 
: انظر يف كشف كذبه وادعائه أنه من علماء الزيتونة، وأنه انتقل من مذهب أهل السنة إىل مذهب الشيعة عن دراسة ونظر، كتاب 279

الشيعة هم  ٤مع الصادقني،  ٣فاسألوا أهل الذكر،  ٢تديت، مث اه ١: كشف اجلاين حممد التيجاين يف كتبه األربعة عثمان اخلميس،  
  .م، وهو متوفر على النت على أكثر من موقع، ومتاح يف األسواق1997مكتبة ابن تيمية، : ، القاهرةأهل السنة

  .هي يف جمملها متواترة تواترًا معنويًا، وبعضها متواتر لفظًيا، مثل معجزة حنني اجلذع وانشقاق القمر 280
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وهكذا، كّلما رأى الشريف يف السّنة أمًرا  281.واملعجزة، ومن جهة أخرى اخرتعوا روايات املعجزات
  !اثي وعقيدته العاملانّية؛ أعمل فيه معول اهلدم، ونسبه إىل الزور واملْني ال يوافق مزاجه احلد

أّما ما تعّلق مبوقف الشريف من حجّية السنة النبوية، وقبل ذلك حفظها، ففيه من الكذب والباطل 
فهو القائل إّن يف القول . واإلجحاف الكثري مما ينخلع له قلب املنصف ويضيق له صدر األرحيي

فهل رسالة هذا النيب هي قراءة  282".ـدور النيب على حساب رسالته]لـــ[تضخيم "ّنة حبجّية الس
كيف يزيغ العقل عن حقيقة أّن حركة النيب بني ! حمفوظاته من الوحي، مث االنزواء يف ركن خلّي؟

ما قيمة الرسالة إن مل تكن أقوال ! الناس هي ممارسة واقعية وحركة حّية بالوحي وتفعيٌل للرسالة؟
  !لنيب وأفعاله متّثًال للوحي؟ا

يف  الظلملننصرف إىل النظر يف تفاصيل دعاويه، ملعرفة حقيقة مذهبه، ودليله، ولنكتشف مبلغ 
 .تقريراته واويله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  475، صالعاشر/الفكر اإلسالمي يف الرد على النصارى إىل اية القرن الرابعر عبد ايد الشريف، انظ 281
  161عبد ايد الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 282
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ذاته مبا يفيد ي الرسول عن فلقد احتفظ هو ! إّن شأن هذا احلديث لعجيب حًقا: "قال الشريف 
أراد النيب أن . تدوينه، وَأْمَره بأال يكتب عنه سوى القرآن، أي مبا ينسف مشروعيته من األساس

  283."يكون القرآن وحده النرباس الذي يهدي املسلمني يف حياته وبعد مماته
ريف هنا يعتمد على هذا هو التدليس بعينه وذيله، مل يذر الشريف منه شيًئا إّال أتاه، فالش: قلت

احلديث لنفي احلديث؛ لكّنه ينتقي من نصوصه ما يوافق هواه دون أن يبسط االستدالل، ويفّصل 
  .الكالم، ويدفع االعرتاض

لقد أشار الشريف إىل ي الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم عن كتابة حديثه، ووقف هناك ليطلق 
احلديث احملتّج به، وهو حديث أيب سعيد  بل هو مل ينقل أصًال ! دعواه الباطلة، دون تفصيل
وهي  284"!!ال تكتبوا عين، ومـن كتب عين غري القرآن فليمحه: "اخلدري الذي أخرجه مسلم

وسنرّد حنن على . دعوى قدمية، أبطلها أهل العلم ببيان يشفي صدور الباحثني حبق عن احلق
  :دعوى الشريف من ثالثة أوجه

  :حديث النهي مختَلف في رفعه
. النهي عن كتابة احلديث عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم يف رواية أيب سعيد اخلدري جاء

عن أيب هريرة، ويف اإلسناد عنه  -مرفوًعا-وليس يصّح يف النهي غري هذا احلديث؛ فقد ُروي النهي
، كما ُروي عن زيد بن ثابت رضي اهللا عنه، وفيه 286وهو ضعيف 285عبد الرمحن بن زيد بن أسلم،

  287.قطاعان
حديث أيب سعيد الذي أخرجه ُمسِلم، خمتَلف يف رفعه إىل الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم بني أئمة 
احلديث، فإّن هناك من أهل الصنعة من ذهب إىل خالف مذهب مسلم، فحكم أّن هذا احلديث 

ومن . عليه ال يصّح عن النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم، وإّمنا هو من كالم أيب سعيد اخلدري موقوًفا
 ومنهم من أعلّ : "قال ابن حجر. هؤالء أمري املؤمنني يف احلديث، حممد بن إمساعيل البخاري

فلو ثبت أّن  288".قاله البخاري وغريه .الصواب وقفه على أيب سعيد :وقال ،يب سعيدأحديث 

                                                
  177-176الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 283
  )7702/ح(كتابة العلم، باب التثبت يف احلديث وحكم  /كتاب الزهد والرقائق/ رواه مسلم 284
  35-33، ص2م، ط1974دار إحياء السنة النبوية، : يوسف العش، بريوت: اخلطيب، تقييد العلم، حتقيق285
  578ابن حجر، تقريب التهذيب، ص 286
  35املصدر السابق، ص 287
  1/208ابن حجر، فتح الباري،  288
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دري، فإنّه هذا احلديث ليس من كالم الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم وإّمنا هو من قول أيب سعيد اخل
ال يبقى عندنا إذن غري طلب الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم كتابة حديثه، وإقراره ذلك، ويرتفع 

  .بذلك التعارض الظاهري بني األحاديث
  :حديث النهي منسوخ

وّمما يؤكد . جاءت أحاديث كثرية يف اإلذن بالكتابة عن عدد كبري من الصحابة، بأسانيد صحيحة
، ما أخرجه البخاري عن رسول صّلى اهللا عليه - إن صّح مرفوًعا–خة للحظر أن أحاديث اإلذن ناس

ا قال له رجل مل!" اكتبوا أليب شاة: "، قوله)قبل ثالث سنوات من وفاته(وسّلم يف خطبته عام الفتح 
: بل لقد قال صّلى اهللا عليه وسّلم يف مرض موته 289!"اكتب يل يا رسول اهللا: "من أهل اليمن

وهو ما يقطع أّن الرسول صّلى اهللا عليه وسلم  290!"ا ال تضلوا بعدهأكتب لكم كتابً  ائتوين بكتاب"
قد أباح كتابة حديثه بعد أن منع من ذلك، هذا إن قلنا إّن املنع واإلذن متعلّقني بنفس الوجه، وإّال 

اًصا بكتابة فإّن من العلماء من قال إّن املنع كان خاًصا بأفراد معينني، وقال آخرون إّن املنع كان خ
فإذا كان حديث املنع معارًضا ألحاديث . وقيل غري ذلك. احلديث والقرآن يف صحيفة واحدة

اإلباحة، صرنا إىل القول بالنسخ لتأّخر اإلذن على احلظر، وإذا كان حديث احلظر خمصوًصا بأفراد 
  .امةمعينني أو بوجه من الكتابة حمّدد؛ فليس هناك إذن ما ُيستشكل على اإلباحة الع

  :ترك الكتابة ال يلزم منه رد الحجّية
الكتابة إّما أن تكون وسيلة للحفظ أو سبيًال للتوثيق، والفرق بني احلفظ والتوثيق هو أّن احلفظ  

وما كان . يكون وسيلة للتعّلم واالستذكار أّما التوثيق فُيحتاج إليه مع التعّلم، عند التنازع والتقاضي
خذهم مباشرة عن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم، وقدرم على التثّبت الناس يف زمن الصحابة مع أ

منه يف كل حني، يف حاجة إىل الكتابة كوسيلة للتوثيق الذي يقصد منه الرد إليه عند التنازع، فلم 
وليس من املعقول أن مينع الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم الصحابة . يبق، إذن، غري الكتابة للحفظ

فما هو سبب املنع . نه ليمنعهم من احلفظ؛ ألّن أصل احلفظ هو الذاكرة ال الكتابةمن الكتابة ع
  من الكتابة إذن؟

اجلواب األقرب هو منع اختالط القرآن املكتوب باحلديث النبوي يف أّمة أمّية مل تألف حفظ تراثها  
ومن كتب عين  ،نغير القرآال تكتبوا عين : "ك، قوله صّلى اهللا عليه وسّلمكتابة، ومما يؤيد ذل
  ".غري القرآن فليمحه

أضف إىل ما سبق أّن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم مل يكن َعيّي اللسان، وقد أقّر له املسلم 
فلو كان قصده صّلى اهللا عليه وسّلم مبنع الكتابة أال يكون كالمه ملزًِما . والكافر بالفصاحة والبيان

                                                
باب حترمي مكة وصيدها وخالها وشجرها /احلج كتاب/، ومسلم)112/ح(باب كتابة العلم، /كتاب العلم/ رواه البخاري 289

  )3371/ح(ولقطتها، إال ملنشد، على الدوام، 
  )114/ح(باب كتابة العلم، / كتاب العلم/رواه البخاري 290



 88

إّن كالمي غري ملزم لكم، واإللزام هو فقط ما جاء : يهلألمة؛ لقال للصحابة يف وضوح ال لبس ف
  !ما الذي كان مينعه من ذلك؟! يف القرآن

ألّن العرب أصًال ما  ! هل من املمكن أن يفهم العريب من النهي عن الكتابة، رد اإللزام؟ قطًعا، ال
حنن أّمة : "ليهوقد قال رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم، يف احلديث املتفق ع. كانوا أهل كتابة

   291."أمّية؛ ال نكتب وال حنسب
اليوم؛ فقد علموا أّن احلاجة قائمة إىل نص يف " ورّاقي"كان أعداء السّنة من قبل أفقه من : فائدة

تقرير أّن السّنة غري ملزمة، وأّن النهي عن الكتابة ال يقوم حّجة لنفي احلجّية؛ فاختلقوا حديًثا 
عن ثوبان، أن ) 1429رقم (، وهو ما رواه الطرباين يف الكبري "قرآنينيبال"يلوكه من ُيسمون زوًرا 

فكيف نصنع يا : "، قال ثوبان "أال إن رحى اإلسالم دائرة: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
هذا احلديث قال  ".اعرضوا حديثي على الكتاب، فما وافقه فهو مين، وأنا قلته: "قال" رسول اهللا؟

موضوع : وقال فيه حيىي بن معني. الرمحن بن مهدي إنّه من وضع الزنادقة واخلوارج فيه اإلمام عبد
قال فيه . وإسناده عند الطرباين واه؛ ففيه يزيد بن ربيعة، وهو الرحيب الدمشقي 292.وضعته الزنادقة

  293!مرتوك: وقال الَنسائي والدارقطين والعقيلي. أحاديثه مناكري: البخاري
الكتابة الذي أخرجه مسلم هو عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أيب حديث النهي عن : لطيفة

سعيد اخلدري، وهو إسناد جاء به أيًضا أمر الرسول صّلى اهللا عليه وسلم بااللتزام بأحكامه؛ فقد 
َقاَل َرُسوُل :َعطَاء، َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِي، َقاَل روى ابن حبّان من طريقه عن زيد بن أسلم عن 

َقظَ : "لى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ صَ  اللهِ  وهو من ". َمْن نَاَم، َعِن اْلِوْتِر أَْو َنِسَيُه؛ فـَْلُيوتِْر ِإَذا ذََكَر أَِو اْستَـيـْ
  .أحاديث األحكام اليت اعتقد الصحابة حجّيتها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
باب /كتاب الصيام/؛ ومسلم)1947/ح(باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نكتب وال حنسب، /كتاب الصوم/رواه البخاري 291

  ).2563/ح(ن لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلالل، وجوب صوم رمضا
  1/188الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، 292
  493-8/492ابن حجر، لسان امليزان،  293
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   294."وأال تكون ألقواله هو صبغة معيارية ملزمة: "قال الشريف 
  هل حًقا أراد الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم أّال تكون أقواله ملزمة للصحابة، ولألمة من بعدهم؟: قلت

  ما هو السبيل إلدراك ذلك؟
  .ارهال حّجة إّال يكون القرآن أو قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو فعله أو إقر 

الشريف حبّجة من القرآن، ومل جيد يف السنة غري حديث النهي عن الكتابة الذي أشار ) يتحفنا(مل 
واملتلّبس مبا مل -كما حيب أن يزعم) منهجًيا(كما يّدعي، و) علمًيا(ولو أنّه كان . إليه ضمًنا

، وأّىن له أن ؛ لفّصل امل، واستظهر النصوص؛ لكّنه لكاللته مل يفعل-يعط، كالبس ثويب زور
يفعل والنصوص متوافرة فصيحة البيان، صرحية املعاين يف أّن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم قد 

حجّية ما يبّلغه عن اهللا سبحانه، وأّن الصحابة قد ُأشربت قلوم هذا  عقيدةحرص على بّث 
  .تمائهم لإلسالماملعىن؛ فلم يرفعوا حاجب الشك إليه بعد أن استقر يف أعماق وعيهم حبقيقة ان

áXÜ�ë@éîÜÇ@�a@óXÜ•@Þì�ŠÛa@éi@ïmdí@bß@òČîvy@óÜÇ@æeŠÔÛa@òÛü…Z295  
وأّن رّد حكمه  ، وما يلزم من ذلك من طاعته،وسلم عليه اهللا صلى بالرسول اإلميان وجوب-1

  : يتناىف مع اإلميان به
}�/���� �ْ��8H#S�َ�B ��ّ�� �ْ��8H#S�َ �ْ��:��T ���#%��� ���U��َ ��� Mِ��/�����B #�ّ�� I�َnِ �9BUC��$َ <=)"�> "#$ )�\ُ);iَ��:Eَ �mِ$َ )�Rُ:#� �ِ)�Fَ� "#�)B�ُ�B Mَ�

q�BِXْEَ ���')(�َ�B ��)H�[ �b#��َ �ِ#[5� *ِ)��H�ْ��B #�ّ���ِ ����:#�)VEُ )�\ُ:Aُ �nِ{]59:النساء[  
}�ْB�.%َ)(��B Mَ��/���� �ْ��8H#S�َ�B ��ّ�� �ْ��8H#S�َ�B ofِ�1�ْ� �ُ�q�f�ْ� ��:#���/�. I�َ�; ��1��َ� �ْ��1�َ);�$َ )�\ُ)H����Eَ �mِ$َ{]92:املائدة[  
 إعالًما وأعاد الفعل .رسوله وطاعة ،بطاعته تعاىل فأمر: " اآلية هذه تفسري يف القيم ابن اإلمام قال
 طاعته وجبت أمر إذابل  ،الكتاب على به أمر ما عرض غري من استقالًال  جتب الرسول طاعة بأن

  ".معه ومثله أويت الكتاب فإنه ه؛في يكن مل أو ،الكتاب يف به أمر ما كان سواء ،مطلًقا
 ملاا مطابقً  ،تعاىل اهللا عند امعتربً  ًحاله شر  وشارح للكتاب مبّني  وسلم عليه اهللا صلى الرسول-2

 ):ةالسنّ  وهي( واحلكمة لكتابا :ته أمرينأمّ  ميعلّ  وسلم عليه اهللا صلى وأنه ،حكم به على العباد
}�̀ �\َ#R�ْ� �����1|��8���B )��ِH|A�D���B ##E���T )��ِ)H�َ�; ��ُ\ْ�� )���):O� uً��/�. �oOHO�Fُ� "#$ ���8�� l#%��� ���̂ "#]�َ @ُ)f!َ �#� ���ُ�Aَ �nِ�B 4َ�1Rْ#K�ْ��B 

ofِU� Mٍ�q
  ]2:اجلمعة[}َ
                                                

  177الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 294
  308- 291م، ص1997دار الوفاء، : خمتًصرا عن عبد الغين عبد اخلالق، حجية السنة، املنصورة 295
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}� I�َ�; ��ّ�� ���� )0Lَ�َ\َ#R�ْ� �����1|��8���B )��ِH|A�D���B ##E���T )��ِ)H�َ�; ��ُ\ْ�� )��ِ#']ُ�َ� )�O� uً��/�. )��ِH#$ ���8�� �ْnِ �o#:#�V�1�ْ �nِ�B 4َ�1Rْ#K�ْ��B �̀ �
ofِU� Mٍq
َ "#]�َ @ُ)f!َ �#� �ْ��ُ�Aَ{]164:آل عمران[  

 العلم أهل من أرضى من فسمعت كمة،احل وذكر ،نالقرآ وهو الكتاب اهللا فذكر: "قال الشافعي
 خلقه على نهم اهللا وذكر احلكمة، وأتبعته ذكر القرآن ألن ،اهللا رسول ةسنّ  :احلكمة يقول بالقرآن

أّا  وذلك .اهللا رسول ةسنّ  إال ههنا احلكمة :يقال أن أعلم واهللا جيز فلم .واحلكمة الكتاب بتعليمهم
 يقال أن جيوز فال  .أمره اتباع الناس على موحتّ  رسوله، طاعة افرتض اهللا وأن الكتاب، مع مقرونة
 باإلميان مقرونًا برسوله، اإلميان جعل اهللا أن من وصفنا، ملا رسوله، سنة مث اهللا لكتاب إال فرض: لقول

  296."به
طاعة الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم طاعة مطلقة فيما يأمر به وينهى عنه، وأّن طاعته،  وجوب-3

 :، والتحذير من خمالفتهطاعة هللا
}�( ���f�̂ %ْ�� )��َ �ٍ#���N �ٍ)��َ I�َ�; ��8�� ���ُ�Aَ ��َnِ�B ##���/�.�B #�����ِ ���:��T ���#%��� ����:#�)V�1�ْ� ��1��nِ ���#%��� ��nِ �9��ُ#�Xْ\َ)'�� I�\

��/�.�B #�����ِ ����:#�)V�� ���#%��� �b#c�َ)B�ُ �b�َ��ُ#�Xْ\َ)'�� ��nِ ����� �����َ )�#]�ْ\َ)/��B )���):#� �Zcْ#> ��1|� ��َXْ$َ )��ِ#�Xْ�> Gِ)8�f#� kَ��ُ�َXْ\َ)/� ��َmِ$َ ##�
�H#(�. �.�]ُzَ � ]62:النور[}����

}]ُ��َ "#$ �ْB�0vِ�� uَ ��yُ )����:)H�� ���v�> ��1H#$ kَ��1|R�K�� �I�\�( ����:#�)V�� uَ �bO��.�B �q$َ �ْ��1|��'���B �Z)HQَ!َ ��1O� �_N���( )��ِ#'
�_1H#�)'Eَ{]65:النساء[ 

وقد نُفي عن هؤالء املنافقني أن يكونوا مؤمنني كما يزعمون يف حال : "قال العّالمة ابن عاشور
يظّنهم الناس مؤمنني، وال يشعر الناس بكفرهم، فلذلك احتاج اخلرب للتأكيد بالقسم وبالتوكيد 

الغاية، وما عطف عليها بثّم، معاً، فإْن هم : واملقسم عليه هو. نّه كْشف لباطن حاهلماللفظي، أل
حّكموا غري الرسول فيما شجر بينهم فهم غري مؤمنني، أي إذا كان انصرافهم عن حتكيم الرسول 
للخشية من جوره كما هو معلوم من السياق فافتضح كفرهم، وأْعَلم اهللا األّمة أّن هؤالء ال 

ن مؤمنني حّىت حيّكموا الرسول وال جيدوا يف أنفسهم حرجًا ِمن حكمه، أي حرجًا يصرِفهم يكونو 
عن حتكيمه، أو يسخطهم من حكمه بعد حتكيمه، وقد علم من هذا أّن املؤمنني ال ينصرفون عن 

  297".حتكيم الرسول وال جيدون يف أنفسهم حرجاً من قضائه حبكم قياس األحرى
وعلى أّن  ،والتأسي يف ذلك به عنه، ما يصدر مجيع يف وسلم عليه اهللا ىصل الرسول اتّباع وجوب-4

 :اتّباعه الزم حملّبة اهللا
}�H#(�. �.�]ُzَ ��ّ���B )�Rُ����ُ�ُ )�Rُ�َ )�#]�ْ���B ��ّ�� ��Rُ)ffِ)K�� "#���8fِ�E�$َ ��ّ�� ���Uf#KEُ )�\ُ:Aُ �nِ @ْ!ُ{]31:آل عمران[  
}"#$ )�Rُ�َ ���Aَ )0Lَ�َ �_�#JAَ ����� ��Aَ�َ�B ��#[5� �*)��H�ْ��B ����� ��N)��� ���Aَ ��1|� 4ٌ�:�'�( �-��)/�ُ #���� Mِ��/�.{]21:األحزاب[ 

                                                
  78الشافعي، الرسالة، ص 296
  5/111م، 1984الدار التونسية للنشر، : الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، تونس 297
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من ) السّنة(الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم ًأِمر باتّباع القرآن، وأّن امتثاله هلذا األمر حّجة للوحي -5
  ):القرآن(الوحي 

}kَ��:�ْ�8�N ��yُ ���1�َ)8�� uَ ���#%��� =���)̂ �َ )�fِ�\Eَ uَ�B ���)8fِ�E�$َ �ِ)�Fَ� ��O� <4�8�ِ��> I�َ�;{]18:اجلاثية[  
}o#A�ِ)}�1�ْ� �ِ�; )��ِ);�َ�B ���̂  �unِ ��n u �bOَِ�ـ�. �#� �b)H�َnِ �"#(B�ُ ��� )�fِ�E�{]106:األنعام[  

ŠÛa@éi@ïmdí@bß@òîvy@óÜÇ@òČä�Ûa@òÛü…áXÜ�ë@éîÜÇ@�a@óXÜ•@Þì�Z298  
 معرفة ميكن ال وأنه ،واالعتبار احلجية يف متاثله القرآن أخت ةالسنّ  أن على الدالة األحاديث-1

 : ةبالسنّ  العمل من معه بد ال بل وحده، القرآن من الشرع
     299".خذوا عين مناسككم: "صلى اهللا عليه وسلم الق
   300".يتموين أصليصلوا كما رأ : "صلى اهللا عليه وسلم الق

 اهلوى باعاتّ  وحيذر من تهبسنّ  بالتمسك وسلم عليه اهللا صلى النيب فيها يأمر اليت األحاديث-2
 :بالرأي واالستقالل

 "يا رسول اهللا ومن يأىب؟": قالوا ". من أىبإّال  ،كل أميت يدخلون اجلنة: "صلى اهللا عليه وسلم الق
     301."د أىبومن عصاين فق ،ةمن أطاعين دخل اجلنّ ": قال

 عنه فتنزه فيه شيًئا ترّخص وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صنع: "قالت عنها اهللا رضي عائشة عن
ما بال أقوام يتنزهون عن : "مث قال عليه وأثىن اهللا فحمد وسلم عليه اهللا صلى النيب ذلك فبلغ قوم،

  302".فواهللا إين أعلمهم باهللا وأشدهم له خشية ،الشىء أصنعه
 :جيتهاح على يدل مما بني الناس، ونشرها وتبليغها وحفظها ةالسنّ  بسماع األمر فيها اليت ديثاألحا-3

لَغهُ  : "قال صلى اهللا عليه وسلم َع ِمنا َحِديثًا َفَحِفَظُه َحىت يـُبـَ َرهُ  َنضَر اللُه اْمَرأً مسَِ    303." َغيـْ
ِإْسَرائِيَل َوَال َحرََج، َوَمْن َكَذَب َعَلي  ًة، َوَحدثُوا َعْن َبِين بـَلُغوا َعين َوَلْو آيَ ": قال صلى اهللا عليه وسلم

  304".رَمْقَعَدُه ِمَن النا ُمتَـَعمًدا فَـْلَيَتبـَوأْ 
ê†yë@æeŠÔÛbi@ÝàÈÛa@‰Č̂ ÈmZ@@

إّن من أعظم أدلة حجّية السّنة، أّن اهللا سبحانه قد أراد لألّمة أّال تعمل بالقرآن إّال ببيان من 
. ة، حىت تكون كل دعوة للعمل بالقرآن يف غىن عن السّنة جمّرد اّدعاء تكذبه شواهد الواقعالسنّ 

                                                
  226-222م، ص2004-هـ1425اجلامعة األمريكية العاملية، : خمتصًرا عن احلسني شواط، حجية السنة وتارخيها، فرجينيا 298
لَِتْأُخُذوا : َوبـََياِن قـَْولِِه َصلى اللُه تـََعاَىل َعلَْيِه َوَسلمَ  َباِب َرْمِي َمجَْرِة اْلَعَقَبِة يـَْوَم النْحِر رَاِكًباباب اْسِتحْ /كتاب احلج/رواه مسلم 299

كتاب /، وأبو داود)3075/ح(باب الركوب إىل اجلمار واستظالل احملرم، /كتاب مناسك احلج/؛ والنسائي)3197/ح(َمَناِسَكُكْم، 
  ).1972/ح(باب يف رمي اجلمار، / سكاملنا

  )634/ح(باب األذان للمسافرين، /كتاب األذان/ رواه البخاري 300
  )7365/ح(باب اِالقِْتَداِء ِبُسَنِن َرُسوِل اللِه صلى اهللا عليه وسلم، / كتاب االعتصام/ رواه البخاري 301
؛ )7387/ح(،  عمق والتنازع يف العلم والغلو يف الدينباب ما يكره من الت/االعتصام بالكتاب والسنة كتاب /رواه البخاري 302
  ).6255/ح(باب علمه صلى اهللا عليه وسلم باهللا تعاىل وشدة خشيته، /كتاب الفضائل/ومسلم
  ). 2868/ح(بَاُب َما َجاَء ِيف احلَْث َعَلى تـَْبلِيِغ السَماِع، /كتاب العلم/رواه الرتمذي 303
  ).3499/ح(باب ما ذكر عن بين إسرائيل، /كتاب أحاديث األنبياء/ البخاريرواه  304
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يف أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن املغرب ثالث ركعات، وأن الركوع : "قال ابن حزم
على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسالم، وبيان ما جيتنب يف الصوم، 

بيان كيفية زكاة الذهب والفضة، والغنم واإلبل والبقر، ومقدار األعداد املأخوذ منها الزكاة، و 
ومقدار الزكاة املأخوذة، وبيان أعمال احلج من وقت الوقوف بعرفة، وصفة الصالة ا ومبزدلفة، 

حيرم من  ورمي اجلمار، وصفة اإلحرام وما جيتنب فيه، وقطع يد السارق، وصفة الرضاع احملرم، وما
املآكل، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام احلدود، وصفة وقوع الطالق، وأحكام البيوع، وبيان 

وإنما في الربا واألقضية والتداعي، واألميان واألحباس والعمرى، والصدقات وسائر أنواع الفقه؟ 
ذلك النقل عن  ، وإمنا املرجوع إليه يف كلالقرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندر كيف نعمل فيها

  305."النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكذلك اإلمجاع إمنا هو على مسائل يسرية
بكلمات بالغة الدّقة عن موقع السّنة كأصل ومرجع يف دين ) هـ112تويف ( مكحولوقد أباَن 

فالقرآن ال يستغين  306."إىل القرآن السنة حاجة من السنة إىل أحوج القرآن إن: "اإلسالم، يف قوله
وهو ما يعين أّن . السّنة لتفصيل ُجممله، وإحكام متشاه، وختصيص عامة، وتقييد مطلقهعن 

  .األخذ بكثري من ظواهر القرآن متعّذر أو جمانب ملقصود الشرع
òä�Ûa@òîvy@óÜÇ@Êbº⁄a@òÛü…Z@@

إذا جاءهم تواتر اخلرب عن الصحابة أّم كانوا يرّدون احلكم دائًما إىل الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم 
ومل يؤثر عن أي منهم اإلصرار على االستقالل برأيه  307.األمر أو النهي عنه من غري طريق القرآن

  . وقد نقل هذا اإلمجاع عدد من أهل العلم. بعد أن بلغه حكم السّنة املخالف لرأيه
عز نسبه الناس أو نسب نفسه إىل علم، خيالف يف أن فرض اهللا  امل أمسع أحدً : "قال الشافعي

باع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتسليم حلكمه، وأن اهللا عز وجل مل جيعل ألحد وجل اتّ 
صلى اهللا عليه وسلم،  ة رسولهبعده إال اتباعه، وأنه ال يلزم قول بكل حال إال بكتاب اهللا أو سنّ 

اخلرب عن رسول اهللا  ما سوامها تبع هلما، وأن فرض اهللا علينا وعلى من بعدنا وقبلنا يف قبول  وأنّ 
صلى اهللا عليه وسلم واحد ال خيتلف فيه الفرض، وواجب قبول اخلرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  308".وسلم
 ذلك يف خيالف وال دينية، ضرورة بالتشريع واستقالهلا املطهرة السنة ةحجيّ  ثبوت إن: "الشوكاين وقال

  309".اإلسالم دين يف له حظ ال من إال
                                                

  2/79ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام،  305
  رواه سعيد بن منصور 306
عبد الغين عبد . (عبد الغين عبد اخلالق يف نقل األخبار عن الصحابة يف سياقات كثرية خمتلفة متعاضدة قاطعة ذا األمر. أفاض د 307

  )290-283اخلالق، حجية السنة، ص
  1567م، ص2000-هـ1420دار األفكار الدولية، : حسان عبد املنان، عمان: افعي، األم، حتقيقالش 308
  1/190الشوكاين، إرشاد الفحول،  309
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لسنا ): "مJeune Afrique" )2008 "نفسه يقول، يف لقاء صحفي مع جملة وهذا الشريف 
 on n'est pas musulman si l'on rejette l'action" "مسلمني إذا رددنا فعل النيب وأقواله

et les dires du Prophète."!!310
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
310 Jeune Afrique, art. “Le message de Mohammed a été dévoyé, ”  in 12/08/2008 

http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN10088lemesyovdta0/abdelmajid-charfi-
islam-coranle-message-de-mohammed-a-ete-devoye.html 
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MòrÛbrÛa@òÛìÜ™þaM@@
@ŒubÈÛa@Êa��a@LòČä�ÛaA@@

  
  

" ي"املسلمني، منذ القرون األوىل، على السّنة، الصبغة املرجعّية، رغم " إسباغ"يف عن قال الشر 
عدم يئهم لتحمل املسؤولية اجلسيمة املرتتبة عن : "الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم عن ذلك

  311."اجتهادام يف تنظيم حيام حاال بينهم وبني االستجابة
  : قلت
üëc : من تالهم على الرجوع إىل السّنة التشريعية لقيادة أمرهم يف شؤون هل كان حرص التابعني و

نظام احلياة نابًعا من عجزهم عن تنظيم أمر معاشهم، وسوء تدبريهم يف التعامل مع نوازل 
  عصرهم؟

  من أين للشريف هذه الدعوى؟
لها كّل من جولدتسيهر ال حيتاج األمر كثري حبث وال قليله؛ ألنّه من املعلوم أّا ِفرية استشراقّية، أصّ 

، واليوم هي تنتفض أيًضا من اعرتاضات 312وشاخت، ونقضها احملدث حممد مصطفى األعظمي
وهو املتخصص يف -الذي كان يوًما ما من أنصارها قبل أن يصرّح 313املستشرق هرالد موتسكي

زاق أّن لقد استنتجت أثناء دراسة مصّنف عبد الر :"قائًال  -)هـ 211تويف (مصّنف عبد الرزاق 
، واليت هي وأنا منهمالنظرية اليت نصرها جولدتسيهر، وشاخت، وآخرون ُكثر على خطاهم، 

إمجاًال، ترفض أدبيات احلديث كمصدر تارخيي موثوق عن القرن األول، حترم الدراسة التارخيية 
   314."لإلسالم املبّكر من نوع من املصادر مهم ومفيد

                                                
  177الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 311
انظر مؤلفاته القّيمة املاتعة، واليت تدّرس يف اجلامعات الغربيّة، واليت ال يستغين عنها باحث مسلم جاد، وقد جرى تعريب بعضها،  312

 :ومن أمهها
On Schacht's Origins of Muhammadan Jurisprudence 
Studies in Early Hadith Literature, Indianapolis: Islamic Teaching Center, 1977 

نسخة منه، حديث قّيم عن املنهج احلديثي، وإن كان الكتاب عن حفظ النص القرآين  - مشكورًا-ويف كتابه األخري الرائع، والذي أهداين 
  :وشبهات املستشرقني

The History of the Qur'anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative 
Study with the Old and New Testaments, Leicester: UK Islamic Academy, 2003 

) Sezgin( ،)Abbott( ،)Coulson( ،)Fück: (من املستشرقني اآلخرين املعارضني لشاخت، بدرجات متفاوتة، نذكر 313
...  

314 
  

"While studying the Musannaf of `Abd al-Razzaq, I came to the conclusion that 
the theory championed by Goldziher, Schacht, and in their footsteps, many others – 
myself included – which in general, reject hadith literature as a historically reliable 
sources for the first century AH, deprives the historical study of early Islam of an 

important and a useful type of source." Harald Motzki, "The Musannaf Of `Abd al-
Razzaq Al-San’ani as a Source of Authentic Ahadith of The First Century A.H.", in 

Journal Of Near Eastern Studies, 1991, Volume 50, p. 21
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 Origins of Muhammadan"ملّخص هذه الشبهة كما وردت يف كتاب شاخت 
Jurisprudence) "1950هو أّن أسانيد األحاديث قد ظهرت يف القرنني الثاين والثالث )م ،

  .لدعم األحاديث امللّفقة اليت اخرتعتها األجيال الالحقة انتصاًرا إىل مذاهبها الفقهية
  . وعلى التفصيل، تقوم أطروحة شاخت على مثانية دعاوى

 .وما كان نيب اإلسالم مشّرًعا. ينليس التشريع جزًءا من الد .1
ظهرت املذاهب الفقهية القدمية، واملوجودة إىل اليوم، يف العقود األوىل من القرن  .2

، والذي هو "األمر اتمع عليه" ="الرتاث احلي"عندها هي " السّنة"وقد كانت . الثاين
 املعىن األبكر، يف" فالسّنة. "األمر الذي استقرت عليه اجلماعة، عمًال، يف ذاك الزمان

 315.بالتايل، هي غري أقوال الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم وأفعاله وتقريراته
الذي اختلق أحاديث أّدى وجود هذه املذاهب إىل ظهور حزب احملّدثني  .3

 .الفقهية لتأييد اجتهاداته
أّدى ظهور احلزب اجلديد وما أظهره من معارضة إىل توّجه املذاهب األقدم  .4

 . األحاديث املختلقة إىل تبين هذه
آل األمر يف القرنني الثاين والثالث إىل أن نسب الفقهاء اجتهادام إىل  .5

 !الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم
؛ ال يوجد أّي تراث تشريعي تصّح نسبته إىل الرسول (!)نتيحة ملا سبق كشفه  .6

 .صّلى اهللا عليه وسّلم
ق األحاديث النبوية؛ ألا ال توجد قيمة تارخيية لألسانيد املستعملة لتوثي .7

بنسبتها إىل الرسول صّلى اهللا عليه  ،اخُتلقت لشرعنة االجتهادات املتأّخرة
  316.وسّلم

  :وملّخص الرد على شاخت
مل ينِنب هذا املذهب على استقراء لكتب احلديث األبكر، بل وال على دراسة  �

حاديث، ضمن اسعة من األحاديث، وإّمن قام على انتقاء عدد قليل من األو مجهرة 
 .عدد قليل من الكتب، تارًكا أصرح األحاديث، ومهمًال النظر االستيعايب

اعتمد شاخت على كتب احلديث املبكرة ذات الطابع الفقهي، واليت تتعّمد  �
- االختصار واالكتفاء باألحاديث واآلثار اليت تنصر املذهب، وإمهال ذكر اإلسناد 

اء بطريق واحد وإمهال نقل بقية الطرق، لشيوعه أو لالختصار، واالكتف -أحيانًا

                                                
مفهوم السّنة مل يتبلور إّال مع منتصف القرن الثاين ألّن السّنة كانت من قبل ما جرت عليه العادة يف املدينة أو عند : "قال الشريف 315

  )37حتديث الفكر اإلسالمي، ص". (مجاعة املسلمني القليلة األوىل، أّما السنّة املنسوبة إىل الرسول فهذا مفهوم متأخر
316 M. Mustafa al-Azami, On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence, 

Oxford: The Oxford Centre for Islamic Studies, 1996, pp. 1-2 
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وتَـَرك كتب احلديث اخلالصة؛ وهو ما ساهم يف فشله يف تقدمي صورة حقيقّية عن 
 317.واقع تناقل األحاديث يف املرحلة األوىل للتصنيف

عمُل شاخت قائم على اإلمجاالت والتحليالت العامة اليت ال ترتكز على  �
يخ؛ ولذلك جاءت النتيجة تعميمّية رغم حبث دقيق مستفيض يف األمساء والتوار 

وقد اختار موتسكي يف دراسته ملصّنَف عبد  318.قيامها على مالحظات فرديّة
-tradition"و" source-analytical"الرزّاق اعتماد املنهجني النقديني املسّمني 

historical " ومها قائمني على السعي إىل البحث عن املصادر املبّكرة للنص قبل ،
كشفت أسانيد عبد . ، مع الرتكيز على أسانيده يف مراحل تداوله منذ البدايةمجعه

معمر، وابن جريج، والثوري، : الرزاق، أنّه نقل أغلب أحاديثه عن أربعة رواة، وهم
درس موتسكي إثر ذلك . وابن عيينة، على اختالف كبري يف ِنسب أحاديثهم

روايته عن عطاء بن أيب رباح ، ورّكز على )هـ150 - 80: مّكة(أسانيد ابن جريج 
؛ مث روايات عطاء التابعي إىل اية اإلسناد؛ فاستبان له، فقط من )هـ27-114(

خالل طبيعة شبكة األسانيد وصيغ الرواية، أّن احتمال اختالق هذه األسانيد 
كل "منتف إذا نظرنا إىل املنهج املتصّور لتلفيق األسانيد؛ إذ إنّه من الواضح أّن 

  each source has an individual character."319" "طابع فرديمصدر له 
رغم ما يف جهد موتسكي من صرب وتتّبع قاداه إىل النتيجة املنطقّية اليت بلغها، إّال 

من (أّن منهجه يعترب، بال ريب، بدائًيا إذا قورن مبناهج احملّدثني املسلمني القدماء 
فإّن منهجهم قائم على السرب العايل،  ار،يف نقد األخب) األربعة األوىل أهل القرون

والتحليل املستفيض، واملقارنات الواسعة، والنظر يف الرجال والعادات والنواميس 
الكونّية واللغة واجلغرافيا، ممّا ال يُعرف له نظري وال شبيه يف تاريخ نقد الروايات يف 

دة التماهي األمم األخرى، قدميًا وحديثًا، ولكن ألّن الشريف يعاين من عق
"Identification "كره الذات"يف ذات اآلخر، و" "Self-hatred " ؛ فليس من

 !سبيل إلقناعه إّال أن تأتيه نسائم احلق من جهة الغرب
أنّه كان  ةالقراءة يف منهج شاخت يف احلكم على املسائل التفصيلّية، ُمِبين �

، وإّمنا كان خاضًعا "اطاالستنب"، وأنّه مل يكن خاضًعا ملنطق "النتيجة"ينطلق من 
؛ فهو يستبطن النتيجة يف مبتدأ البحث وال يستنبط احلكم "االستبطان"ملنطق 

                                                
317 Ibid., p.183 
318 Harald Motzki, "The Musannaf Of `Abd al-Razzaq”, p.2 
319 Ibid., p.8     
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وقد أوقعه ذلك يف إصدار . انطالًقا من احلقائق املوضوعية يف خط تصاعدي
 :ومن أمثلة ذلك". السوداوية"أحكام بالغة التطّرف و

سند أجود؛ كّلما كان كّلما كان ال: "قّعد شاخت قاعدة: أفضل األسانيد-أ
 the more perfect the isnad, the later the" الرتاث أكثر تأّخًرا

tradition "فقلب بذلك األمر رأًسا على عقب؛ إذ إّن األصل أن يقال 320؛ :
ىل الرسول صّلى اهللا عليه كّلما تقوى السند؛ كّلما ازداد يقيننا بنسبة احلديث إ"

  "!!!وسّلم
كثرة أسانيد احلديث، ليست إّال خديعة من املتأّخرين؛  :احلديث املتواتر-ب

  321!ولذلك فال فضيلة للحديث املتواتر على حديث اآلحاد؛ فالكّل خمتلق مزّور
؛ [....]وجود عائلة يف اإلسناد : "قّعد شاخت قاعدة: األسانيد العائلية-ب

التارخيي  وكأّن املنطق 322".عالمة إجيابّية على أّن الرتاث املضّمن فيه غري أصيل
 ! يقضي بصورة قاطعة أنّه ال يُتصّور أن يكون اجلد وابنه وحفيده أمناء يف نقل اخلرب

نوع معيب : أسانيد احلديث نوعان: "ولو شئنا أن نلّخص نظريّة شاخت؛ لقلنا
على أنّه ال يقودنا إىل منت ثابت عن ) املعلّ (غري مرضي، وهو حّجة يف ظاهره 

، ونوع جّيد، وهو مزّيف يف ذاته، وكاذب يف إحيائه ]مصّلى اهللا علي وسلّ [الرسول 
وكأن شاخت يقول ]"! صّلى اهللا علي وسّلم[أنه يقودنا إىل منت ثابت عن الرسول 

وإن كنت ظاهًرا مجيًال؛ فأنت ! إن كنت قبيًحا؛ فتلك حقيقتك: "إلسناد احلديث
  .!"أنت مدان على كّل حال! يف احلقيقة تتجّمل

أقوال الرسول صّلى (باملعىن املستعمل عند املتأخرين " ّنةالس"زعم شاخت أّن  �
واحلقيقة أّا  323.مل تعرف إّال على يد الشافعي) اهللا عليه وسّلم وأفعاله وتقريراته

حقيقة معرفّية ذات بال؛ ألنّه  - إذا مل توّظف بسوء نّية-مماحكة لفظّية، ال تنتُج، 
ري صحيح باستقراء استعماالت حّىت لو افرتضنا صّحة ما اّدعاه شاخت، وهو غ

؛ فإّن ذلك ال يدفع البّتة حقيقة حجّية السّنة عند السابقني للشافعي؛ 324الكلمة
لتواتر اآلثار على أّن مجيع الفقهاء السابقني كانوا يعودون للسّنة الستنباط األحكام 

                                                
320 Joseph Schacht, “A Revaluation of Islamic Traditions,” in The Journal of the 

Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 2 (Oct., 1949), p.147  
321 Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 

Clarendon Press,1967, p.163  
322 Schacht, “A Revaluation,” p.147 
323 Schacht, The Origins, p.2 
324 M. Mustafa al-Azami, On Schacht’s, pp.29-54 
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 كما أّن الشافعي مل يناظر خمالفيه من أهل السنة، يف زمانه وما قبله، يف. منها
 .حجّية السّنة كأصل، وإّمنا كانت املناظرة يف داللة السّنة وثبوت أفرادها

كان شاخت يلوي أعناق النصوص بطريقة حمّرية، ال خيفى التدليس فيها على  �
من ذلك زعمه أّن االجتهاد احملض للعلماء كان يّسمى سّنة، واحتج . ذي عينني

): ِفيَمْن أَْدَرَك رَْكَعًة يـَْوَم اجلُُْمَعةِ باب َما َجاَء (بقول الزهري الذي رواه عنه مالك 
وهي : "وزاد الزهري." من أدرك من صالة اجلمعة ركعة؛ فليصل إليها أخرى"

والعجب هنا أّن املعىن واضح ال خفاء فيه، وهو أّن املقصود بالسّنة ما  325"!السّنة
مباشرة بعد جاء عن الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم، ويؤّكد ذلك أّن مالًكا قد قال 

َلِدنَا، َوَذِلَك َأن : "نقله هذا األثر عن الزهري َوَعَلى َذِلَك أَْدرَْكُت أَْهَل اْلِعْلِم ِببـَ
َمْن أَْدَرَك ِمَن الصَالِة رَْكَعًة، فـََقْد َأْدَرَك : "َرُسوَل اللِه صّلى اهللا عليه وسّلم َقالَ 

ديثًا عن رسول اهللا صّلى اهللا عليه بنقله ح" السّنة"فمالك يفّسر معىن "! الصَالةَ 
 !! وسّلم يثبت شرعّية قول الزهري

وقد تتّبع الشيخ األعظمي األمثلة اليت أوردها شاخت، وناقشها بالرجوع إىل أصلها 
تزوير معىن  :العريب يف سياقها؛ فأبان خيانات علمّية هائلة يف كالم شاخت

باط أمور ال عالقة هلا البّتة مبباين الكالم، وترمجة األلفاظ بصورة غري دقيقة، واستن
إىل األئمة رغم أّن النقول واألرقام والنسب  مذاهباالقتباس، واملبالغة يف نسبة 

.تدفع مزاعمه
 

326 
اخلصوم  من العيوب املنهجّية الشنيعة يف ما كتبه شاخت أنّه ينقل أحيانًا أقوال �

ويستدل  328ويبرت النصوص لتوافق زعمه، 327رغم وجود خمالفها عند أهلها،
وقد بلغت رغبته يف إثبات مذهبه على  329.بنصوص غري صرحية يف دعم فهمه

حساب الشهادات التارخيّية الثابتة، أن ام كتابات املعتزلة القدمية، واحملفوظة، أّا 
                                                

325 Joseph Schacht, The Origins, p.62 
تعّرضت دراسة الشيخ األعظمي إىل هجوم استشراقي حاد؛ ألّا ترفض التنّطع التشكيكي؛ وجاءت كثري من مراجعات  326

 Christopher Melchert, “On :ّية، وبعيدة عن إدراك سعة أدلّتها ومتاسكها؛ انظر كمثالاملستشرقني هلا اختزال
Schacht's "Origins of Muhammadan Jurisprudence" by M. Mustafa al-Azami,” in 

Journal of Law and Religion, Vol. 15, No. 1/2 (2000 - 2001), pp. 363-367  
من  )many( كثريمن املؤّكد أن ال: "هربرت برجيخ األعظمي، فاحش إىل درجة مبالغ فيها، من ذلك قول افت اعرتاض املخالفني للش

من األمثلة ال يعين بالضرورة ) few(األمثلة اليت استدّل ا شاخت قد أقيمت بصورة خاطئة أو غري مناسبة، لكّن نَـْبذ عدد قليل 
 Herbert Berg, The Development of Exegesis in Early"! (إضعاف األمناط الشاملة اليت اقرتحها شاخت

Islam: the authenticity of Muslim literature from the formative period, Richmond, 
Surrey : Curzon, 2000, p.26 ( ؟" كثرية"أم أدلة فاسدة " قليلة"فهل حنن أمام أدلة فاسدة! 

327 Schacht, p.73; see M. Mustafa al-Azami, On Schacht’s Origins of Muhammadan 
Jurisprudence, p.52  

328 Schacht, p.62; see Azami, p.50  
329 Schacht, p.70; Azami, p.51 
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كّل ذلك ألّن شاخت  330.مل تصدق يف وصف موقف املعتزلة األوائل من السّنة
 !كرون السّنة رأًسا، بال تفصيليريد إثبات أّن املعتزلة كانوا ين

شّكك شاخت يف واحد من أهم النصوص القاطعة بوجود األسانيد يف القرن  �
مل : "األول، وهو أثر ابن سريين الذي أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه بسند جّيد

فينظر إىل  مسوا لنا رجالكم،: ، قالواالفتنةيكونوا يسألون عن اإلسناد، فلما وقعت 
فزعم أّن  ." يؤخذ حديثهم، وينظر إىل أهل البدع فال يؤخذ حديثهمأهل السنة ف

  ملا، و )هـ126(هنا تشري إىل الفتنة اليت بدأت مبقتل الوليد بن يزيد " الفتنة"كلمة 
ألنّه -بزعمه–؛ فإّن هذا األثر ملّفق )هـ110(كان ابن سريين قد تويف سنة 

ري فاحش يف تكّلفه؛ إذ وهو تفس 331!يتحّدث عن فتنة تالية ملوت صاحب املقولة
أن ابن سريين  ال قرينة عليه من لغة، وال سياق؛ فاللغة والسياق يشريان إىل ّ
يتحّدث عن أمر مضى، مّرت عليه سنوات، أو عقود، كما أنّه مل يُعرف أّن موت 

، "الفتنة"الوليد بن يزيد كان حلظة مفصلّية يف تاريخ رواية احلديث، حىت يُعترب 
وإّمنا القرائن السياقية والتارخيّية مّتجهة إىل تقرير أّن الفتنة ! والالم املعّرفة باأللف

رضي اهللا –املقصودة يف هذا األثر هي ما كان بني علي وشيعته ومعاوية وشيعته 
، كما هو قول كثري من الشّراح، ملا أُثِر عن هذه الفتنة من -عن الصحابة أمجعني

ملختار الثقفي، أحد دجاجلة الشيعة ورأس انقسام األمة، ويف رأي وجيه هي فتنة ا
فقد جاء عن . من رؤوس الفتنة؛ فقد كان أّول ظهور الكذب على أيدي الشيعة

حرملة بن نصر العبسي أنه ملا رأى أصحاب املختار بن عبيد الثقفي يكذبون يف 
وعن  332".ماهلم قاتلهم اهللا، أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا: "احلديث قال

: قال ابن رجب  333".إنما سئل عن اإلسناد أيام المختار: "لنخعي قالإبراهيم ا
وميكن اجلمع بني  334".وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي يف تلك األيام"

القولني بوجه معترب قوي، وهو أّن املقصود ليس الفتنة ذاا بني علي ومعاوية رضي 
على رأسها الشيعة الذين كانوا اهللا عنهما، وإّمنا تداعياا بظهور الفرق املنحرفة، و 

، "الفتنة"وأيًا ما كان تفسري كلمة . يّتخذون اختالق األحاديث عادة وقرىب وعبادة

                                                
330 Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, p.259    

331 Ibid., p.36-37 
  .1/52م، 1978 -هـ 1398دار املالح للطباعة والنشر، : اهرةنورالدين عرت، الق: ابن رجب، شرح علل الرتمذي، حتقيق 332
، 2م، ط2001-هـ1422دار اخلاين، : وصي اهللا عباس، الرياض: أمحد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، رواية عبد اهللا، حتقيق 333

3/380.  
  .1/52ابن رجب، شرح علل الرتمذي، 334
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فإّن هذه الفتنة كانت يف القرن األول، وهي دالة على وجود األسانيد وحتّري 
 .صدقها منذ تلك الفرتة املبّكرة

صّنفوا يف مجع احلديث األسانيد مرّكبة يقتضي أّن مجيع من  هالقول إّن هذ �
   والرجال والعلل يف القرنني الثاين والثالث كانوا َكَذبة، يقصدون اخليانة، وأحسنهم 

وهذا قول ال يقوله ! كانوا محقى ألم ُخدعوا بشيوخهم الكذبة  -يف القرن الثالث-
افرتاض أّن أهل احلديث قد اختلقوا عن عمد كّل كما أّن  !من به حصاة من عقل

ي أخذوا عنهم هذه األحاديث بعد ذلك، أيث لنصرة مذاهبهم، وأّن أهل الر األحاد
سلب علماء القرن الثاين األمانة العلمّية بصورة كلّية، مع علمهم أّا مكذوبة، يَ 

القراءة  فرتضتكما ". دينّية"وينفي عنهم أدىن درجات االلتزام األخالقي يف أّمة 
أدىن درجات   تثرمل املتعمدة "ماهرييّةاجل"ات هذه اخليان أنّ  التارخيية لشاخت

 !يف زمن كانت فيه السجاالت الفكريّة يف أوّجها" التفاضح"االعرتاض و
َهلَُج املستشرقني بنظرية املؤامرة، داء فاحش يف مقوالم، إذ إّن من عادم  �

اختالق وهم تآمري معّقد يف شكله ومتداخل يف خيوطه، دون أن ميهدوا لزعمهم 
إّن القول إّن املسلمني . املستفيضة واالستقراء الكّلي أو اجلزئي الواسع باملقدمات

قد اخرتعوا أسانيد ملرويام يف القرن الثاين حيث كانت علوم احلديث والفقه 
تدّرس يف حلقات ضخمة يف املساجد، وتؤّلف فيها الكتاب، ويتناظر فيها العلماء  

عظمى قائمة على مراعاة أصوهلا  كتابة ومشافهة أمام املأل، كّل ذلك يف دولة
، أو نوًعا من الفكر )املريض(الدينّية ومرجعية الوحي، يقتضي نوًعا من اخليال 

ولو - ، خاصة أننا مل جند رواية واحدة"اخليال العلمي"السادر كما يف روايات 
إن األجيال األوىل مل تبّلغ عن النيب أي حديث من أحاديث  -ضعيفة تقول ّ

وقد بلغ السفه االستشراقي منتهاه، . كّل األحاديث إّمنا هي خمتلقةاألحكام، وأّن  
): David Powers(ديفيد باورز  -األكادميي–يف كتاب املستشرق 

"Muḥammad is not the father of any of your men : the making 

of the last prophet " الذي راج بصورة كبرية بني املتخصصني يف ظرف
هدم فيه صاحبه كتب احلديث والسرية واملغازي وَكَتب فيه قّصة  والذي -قياسي

ليثبت - على نسق حيسده عليه اهلوليديون–جديدة للسرية كّلها مغامرات ومؤامرات 
هو الشخصّية احملوريّة يف تاريخ  335يف النهاية أّن زيد بن حارثة رضي اهللا عنه

كّل !! د التارخيي لزيديشك يف الوجو -يف نفس اآلن–اإلسالم املبّكر، واملؤّلف 
                                                

  . حترمي التبّين  وهو الذي تبّناه الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم قبل 335
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من خمطوطة " كاللة"ذلك وحّجته الوحيدة فيه هي سقوط أحد الالمني من كلمة 
مبعىن زوجة االبن كما يف عامة  337"كلة"لتكون الكلمة  ،336)(a)328(نية قرآ

وقد . اللغات السامية، رغم أّن كل املخطوطات األخرى والقراءات تثبت الالمني
ورغم ! إلضافة الم جديدة يف كتام-بزعمه–وخبث  تآمر املسلمون األوائل مبكر

يف ) األكادمييني والشعبيني(هو السبيل األّول للكّتاب ) الَشطح(أنّين أعلم أّن 
الغرب للتمّيز والشهرة، إّال أّنين مل أتصّور أّن هوس املؤامرة من املمكن أن ينبين 

! وطة واحدةعلى سقوط حرف واحد، من كلمة واحدة، يف كتاب كامل، من خمط
، وإّن ُطرزت حواشيه باأللقاب العلمّية يعلماالبتذال الوهو نوع صارخ من 

  338!وتقريظات املشاهري
أنكر شاخت أنه كان للرسول صّلى اهللا عليه وسّلم سلطان تشريعي، كما  �

أنكر وجود قضاة شرعيني يف زمن النبوة ويف عصر اخللفاء الراشدين، وهي دعوى 
كما زعم أّن . ت التاريخ الثابتة بالقرآن الكرمي وباألخبار املستفيضةختالف قطعيا

الكالم يف القرن األّول كان قاصًرا على اجلوانب التعبديّة، وهو زعم خمالف 
لبدهيات النظر التارخيي الذي يقتضي وجود نسق قانوين حاكم يف اتمع 

ومل يستطع .  العاملاإلسالمي املتنامي يف ظل دولة عظمى حتكم بالًدا شاسعة يف
شاخت وال غريه إثبات مصدر قانوين غري إسالمي كان حاكًما يف القرن األول؛ 

 .فلم يبق عندها غري احلديث عن السلطان التشريعي والفقهي اإلسالميني
أمهل شاخت البحث عن مصدر األقوال الفقهية، بعد قلب عالقتها  �

، وهو معىن "الرتاث احلي"ة إىل مكتفًيا باإلحال باحلديث، من نتاٍج إىل مصدٍر،
كما يقول املستشرق اليهودي " painfully vague" "غامض بصورة مزعجة"

وهو ما يعّرب بدوره عن خلل منهجي قاتل، يدّل على فقدان  339. زيف َجمهن
 .التصّور املنطقي املكتمل حلركة الفقه املبّكرة

                                                
 Le Manuscrit Arabe 328(اليت نشرها فرنسوا ديروش ) facsimile(كنت راجعت صورة املخطوطة، يف النسخة   336

(a) de la Bibliothèque Nationale de France, Lesa (Novara) : Fondazione Ferni Noja 
Noseda, Studi arabo islamici, 1998(حدى الالمني، علًما أّن نفس الناسخ أو ناسخ آخر ، فلم أر ما يقطع بسقوط إ

  .قام بإعادة كتاب الكلمة بصورا الصحيحة
  .ܟܠܗ: يف السريانية - כלה: يف العربية 337
النّقاد لكتاب باورز يف االت األكادميية االستشراقية، أن أجد حًدا معقوًال ) Reviews(كنت أتصّور، وأنا أفحص مراجعات   338

هذه السخافة، لكنين فوجئت أن كل الذين علقوا على الكتاب، وإن خالفوه يف كثري أو قليل، مل يستعظموا شططه،  من اإلنكار على
  !الفلسطيين األصل، والذي يدّرس يف الواليات املتحدة األمريكية- األكادميي النصراين" وائل حالق"باستثناء 

339 Ze'ev Maghen, “Dead Tradition: Joseph Schacht and the Origins of "Popular 
Practice",” in Islamic Law & Society, oct2003, Vol. 10 Issue 3, p.281  
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ي، قبل أن يظهر أالر الزعم أّن الفقهاء األوائل كّلهم كانوا على مذهب أهل  �
كانوا " أهل الرأي"النظر التارخيي قاطع أّن إّن . احملّدثني، ال دليل عليه" حزب"

حمصورين يف مناطق حمدودة جغرافًيا، وأمهّها العراق، وأّن أهل احلديث كان هلم 
 . وجود أوسع جغرافًيا، وأبكر تارخيًيا

ّدثني كانوا يّتهمون الفقهاء من ثابت تارخيًيا، بأدّلة متواترة يف جمموعها، أّن احمل �
أهل الرأي بالعزوف عن تطّلب احلديث عند أهله لقصور مهمهم عن ذلك، علًما 
أّن كبار احملّدثني يف القرن الثاين كانوا فقهاء يعود إليهم العامة واخلاصة يف أمور 

) هـ175تويف (، والليث بن سعد )ه157تويف (الفتوى، كمالك، واألوزاعي 
 ،ثهاومحدّ  ،مصرَ  فقيهَ رمحه اهللا كان الليث : "فيه احلافظ الذهيبالذي قال 

ومن يفتخر بوجوده اإلقليم، حبيث أن متويل مصر وقاضيها  ،ورئيسها ،مهاوحمتشِ 
 340".ومشورته من حتت أوامره ويرجعون إيل رأيه ،وناظرها

  هل قرأ الشريف ما كتبه شاخت؟: والسؤال التايل هو.. 
دون ذكر (شاخت وحييل إىل كتابني له " الرد على النصارى: "يذكر يف كتابهاجلواب هو أّن الشريف 

(!!) Sachet"341 "، ولكّنه باإلضافة إىل خطئه يف رسم اسم شاخت، فقد كتبه )الصفحات طبًعا
األوضاع املتجددة "؛ فإنّه نسب إىل هذا املستشرق نظريّة مل يّدعها، وهي أّن "Schacht"وهو 

، وهو تبسيط 342"ر عن حلول جديدة لكن حمافظة على مقاصد الشريعةتستدعي البحث باستمرا
منحرف لنظرية شاخت اليت جعلت أغراض الفقهاء واحملّدثني املتأثّرة بالبيئة وبأغراض احلّكام هي 

مل تكن موجودة -ككيان موضوعي–نفسها " الشريعة"املوّجه هلذا الفقه، ال مقاصد الشريعة؛ ألّن 
  !شاختيف القرن األّول بزعم 

م، كما 2011وأخريًا، يبدو أّن الشريف قد تراجع عن هذه الفرية، جزئًيا، يف كتابه الصادر سنة 
علًما أّن هناك دراسات . ما كتبه موتسكي -كما يقول-وذلك بعد أن قرأ  .اإلشارة إليه تسبق

ع أخرى جادة نشرت يف الفرتة األخرية، نقضت جوهر دعاوى شاخت، ومن أمهها الكتاب املات
 Y. Dutton" ( The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the(دوتن . للمستشرق ي

Muwatta' and Madinan 'Amal "343.، والذي أثىن عليه موتسكي نفسه ثناًء عظيًما 
bîãbq : يف كتاب "عجز األّولني"ملاذا تضخمت أسباب نشوء الصبغة املعيارية للسّنة، من ،

عوامل ثقافية، وبسبب عوامل سياسّية أيًضا واقتصادية "إىل " تاريخاإلسالم بني الرسالة وال"
                                                

  8/143الذهيب، سري أعالم النبالء،  340
  "!!J. Schecht: "62ص " 1لبنات"وقد رمسه يف كتابه  341
  113الشريف، الرد على النصارى، ص 342
343 Harald Motzki, “The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta' and 

Madinan 'Amal by Yasin Dutton,” in Journal of Law and Religion, Vol. 15, No. 1/2 
(2000 - 2001), pp. 369-373  
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ما بني عني "هل األسباب تتوالد ! ؟344"الثورة واحلداثة واإلسالم"يف كتاب " واجتماعية
وملاذا ميعن الشريف يف القسوة على عقولنا ذا اإلمجال املَرضي املالزم لكالمه؛ إذ إّنه ! ؟"وانتباهتها

وكأنّنا مطالبني بإنشاء حواشي ! كثرية، كذا، وكذا، ّمث ال يسعفنا بالبيان؟يتحّدث عن عوامل  
بندى اخليال  اجلافة" خواطره"تفسرييّة لكالمه، أو رّمبا علينا أن نعينه على نفسه، فنشرح له 

  !اجلاري
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  157ص 344
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MòÈiaŠÛa@òÛìÜ™þaM@@
ðìjäÛa@sí†§a@òibn×@åÇ@òibz–Ûa@õbènãa@@

@@
@@

وال شك أّن اجليل األول من املسلمني قد التزم التزاًما كامًال بذلك النهي عن كتابة : "شريفقال ال
  345."األقوال اليت كانوا شاهدين عليها

  :قلت
üëc :لكّن السّنة ! ال أدري من أين جاءه اليقني برتك الشك؟ ال سبيل إّال أن يكون من السّنة

فإن أراد ! زخرت باألحاديث املبيحة للكتابةاليت شهدت يف حديث واحد للنهي عن الكتابة، 
، فهو حمجوج بكم املرويات املبيحة للكتابة، وإن أراد الكيف، فهو حمجوج بتأخر روايات "الكم"

  !ال مفر! اإلذن بالكتابة
bîãbq : دواوين التاريخ حافلة بأخبار صحف الصحابة، كصحيفة عبد اهللا بن عمرو بن العاص

أكثر الصحابة رواية للحديث، وقد كان يكتب احلديث بإذن مباشر ، وهو من مارضي اهللا عنه
: من رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم، فقد قال له كما يف سنن الدارمي ومسند أمحد بسند صحيج

وهو من هو يف -وهو الذي قال فيه أبو هريرة". الذي نفسي بيده ما خيرج منه إال احلقاكتب؛ فو "
مين؛ إال  صّلى اهللا عليه وسّلمما كان أحد أعلم حبديث رسول اهللا : "كما يف الصحيحني  -الرواية

ما كان من عبد اهللا بن عمرو؛ فإنه كان يكتب بيده، ويعيه بقلبه، وكنت أعيه بقليب، وال أكتب 
وهو ما ُيظهر أّن هذه ". فأذن له: يف الكتابة عنه صّلى اهللا عليه وسّلمستأذن رسول اهللا ابيدي، و 

كانت مع عبد اهللا بن عمرو بن العاص أثناء حياة الرسول صّلى   -"بالصادقة"سّماة الصحيفة، وامل
  . ، وأّا كانت تضّم عدًدا ضخًما من األحاديث)هـ63تويف (اهللا عليه وسّلم وبعد وفاته 

دراسات يف احلديث "وقد مجع األعظمي يف كتابه . هذا مثال واحد يكشف فساد دعوى الشريف
وهو ما يظهر  346.خرب أكثر من مخسني صحابًيا كانوا يكتبون احلديث" ينهالنبوي وتاريخ تدو 

  .فشّو الكتابة يف عصر الصحابة رغم أّن السلطان األعلى للتواصل املعريف كان للتواصل الشفهي
  
 
  
  

                                                
  177الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 345
  142-92م،  ص 1985-هـ1405ب اإلسالمي، املكت: انظر األعظمي، دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، بريوت 346
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Mò�ßb¨a@òÛìÜ™þaM@@
ÚČ�nÛa@…ČŠ�@òČä�Ûa@òibn×@@

@@
@@

يف صحائف منثورة ما مسعوه مشافهة   األشخاص القالئل الذين دّونوا من الصحابة: "قال الشريف
كانوا يرغبون يف االحتفاظ مبا بلغهم ألنفسهم على سبيل التربّك أكثر ممّا كانوا يسعون إىل بّثه من 

  347."حوهلم
  :قلت
üëc : يعملون " أشخاص قالئل"، ويكون هناك "التزم التزاًما كامًال "كيف يكون اجليل األول قد

وأشد منه أنه يهدم الزعم السابق أّن الرسول ! اقض ما له مفتاحهذا تن! ؟"االلتزام"بعكس هذا 
  !صّلى اهللا عليه وسّلم قد ى عن الكتابة، بال نسخ

bîãbq :رّدة؟إّن األمر ال ! من أين للشريف القول إّن كتابة بعض الصحابة كانت بدافع الربكة ا
  !ميكن أن يفّسر إّال بإقرار الصحابة، وأّىن له هذا اإلقرار؟

bĆrÛbq :من  -مقارنة بعددهم اَأللفيّ –إّال يف صدورهم، إّال قّلة قليلة جًدا  مل حيفظ الصحابُة القرآن
؛ فهل يعين ذلك أّن اقتصار -وآخرين معهم– الكتبة الذين اختارهم الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم

-ر ترك اإلقبال على الكتابةوملاذا ال يفسّ ! قّلة على الكتابة، سببه أّن الكتابة ما كانت إّال للربكة؟
على أّن الوسيلة األوىل للحفظ يف البيئة الثقافية لذاك الزمان، هي حفظ الصدر ال -وهو احلق

  .حفظ الكتابة
bÈia‰ : ا للربكة، فكيف نفّسر التناقل الشفهي املكّثفّإذا فّسرنا الكتابة يف زمن الصحابة على أ

  ؟!أللربكة! لألحاديث بني الصحابة؟
Ć�ßb�b : ال يستقيم القول إّن الصحابة مل يطلبوا غري الربكة يف كتابتهم للحديث النبوي، مع

علمنا أّن الصحابة قد استودعوا عدًدا هائًال من حديث الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يف صحف 
وال ُكِتب عن علًما أّن القرائن متوافرة على أّن التابعني ما كتبوا عن الصحابة ّرد الربكة، . التابعني

  :ومن هذه القرائن اليت قصدناها. التابعني ألجل الربكة
عدٌد من صحف التابعني عن الصحابة اليت نعرف اليوم : مضمون األحاديث )1(

ومن أشهر . -التحليل والتحرمي-مضمون نصوصها، كانت تضّم أحاديث يف األحكام
بن عبد اهللا عن جابر ) هـ128تويف(صحف التابعني، صحيفة أيب الزبري املكي 

                                                
  177الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 347
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الصحايب، وقد أخرج مسلم من هذه الصحيفة عدة أحاديث، وهي زاخرة بأمور احلالل 
  .واحلرام

الصحف اليت كتبها التابعون، كان منها ما : حرص التابعني على بّث ما كتبوه )2(
، قال عنه )هـ80تويف (يعّد مصدًرا لنقل الروايات، فهذا عبد الرمحن بن عائذ األزدي 

كان أهل محص يأخذون كتب ابن عائذ فما وجدوا فيها من : ن يزيدبقية بن ثور ب
وقد روى عبد الرمحن  348.األحكام عمدوا ا على باب املسجد قناعة ا ورضى حبديثه

 .رضي اهللا عنهم عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل وأيب ذر وغريهم
ضبط احلديث كتابة، وسيلة عملية التّقاء النسيان : الكتابة لضبط احلديث )3(

ما لسامل بن أيب اجلعد أّمت ): ه96تويف (قلت إلبراهيم النخعي : قال منصور. والوهم
  349.إّن سامل كان يكتب: حديثًا منك؟ قال

عن األعمش  350يف مسنده) هـ230تويف (روى ابن اجلعد : عدد األحاديث )4(
فهل يُظّن أّن كتابة  352".ألف حديث 351كتبت عن أيب صاحل: "قوله) هـ148تويف (

و أمر على سبيل الربكة، مبا تضّمنته األحاديث من أمور من صميم ألف حديث ه
وهذا يدّل على أّن تناقل احلديث يف زمن التابعني، كتابة، كان بغرض التعّلم . الدين

وقد روى عنه احلديث مجهرة من األئمة . والبالغ؛ فإّن األعمش كان قبلة طلبة احلديث
  ...وَمعمر، وسفيان بن عيينةالذين عليهم مدار عامة األحاديث كُشعبة، 

، يتبّني له أّا قد احتوت على 353والناظر يف مضمون هذه الصحف أو ما نقل عن مضموا
تفاصيل العقيدة، والفقه، والتفسري، والسرية، وغري ذلك، أي جمموع الدين كّله؛ مبا يكشف أّن 

  ".ةالربك"الغرض من نسخها كان حفظ الدين وتبليغه إىل األمة، ال جمّرد 
bĆ�…b� :إّن . ملاذا كان عدد الكاتبني من الصحابة قليًال؟ سؤال مل حيسن الشريف اجلواب عنه

من استقرأ منهج أهل القرن األّول يتبّني له جبالء أنّه كان هناك خالف بني السلف حول الكتابة، 
لتابعني مبا يف ذلك تأليف الكتب؛ فقد كان طائفة من السلف من الصحابة والتابعني وتابعي ا

مييلون عن تقييد العلم، والسبب هو اعتقادهم أّن تقييد العلم بالكتابة مدعاة إىل الكسل وحتّوله 
إىل جمّرد معارف باردة، كما كانوا خيشون أن يؤول األمر إىل ترك احلفظ واالتكال على الكتابة، يف 

                                                
  4/488الذهيب، سري أعالم النبالء،  348
م، 2004- هـ1424الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، : صالح هلل، القاهرة: ابن أيب خيثمة، تاريخ ابن أيب خيثمة، حتقيق 349

2/379  
  .اإلمام البغوي هذا املسند مجعه تلميذه 350
  .تابعي الزم أبا هريرة رضي اهللا عنه مدة: أبو صاحل السمان 351
م، 1985- هـ1495مكتبة الفالح، : عبد املهدي بن عبد القادر بن عبد اهلادي، الكويت: مسند ابن جعد، حتقيق 352

  )792/ح(،1/454
  325-143/ 1وتاريخ تدوينه، حممد مصطفى األعظمي، دراسات يف احلديث النبوي : انظر سرب صحف التابعني 353
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يف ما –اخلدري رضي اهللا عنهومن اآلثار اليت تبّني ذلك قول أيب سعيد . أّمة كّل ثقافتها مساعّية
ال نُكتبُكم، خذوا عّنا كما : "ملن طلب منه أن ُيكتبه احلديث -أخرجه ابن أيب شيبة يف املصّنف

 -يف ما يرويه عنه عبد الرزاق يف املصّنف-وهذا ابن عباس ". أخذنا عن نبينا صّلى اهللا عليه وسّلم
ا كان هذا العلم شيئً : "وى اخلطيب عن األوزاعي قولهور ". إنّا ال َنْكُتُب العلَم وال نُْكِتبهُ : "يقول
صار إىل الكتب، ذهب نوره، وصار إىل غري  لما، فويتذاكرونه بينهم ،ا، إذ كانوا يتلقونهشريفً 
كان بني السلف من : "- يف ما نقله عنه النووي -ويلّخص القاضي عياض األمر  354".أهله

م، فكرهها كثريون منهم، وأجازها أكثرهم، مث أمجع الصحابة والتابعني اختالف كثري يف كتابة العل
  355".املسلمون على جوازها وزال ذلك اخلالف

bÈib� : ملاذا مل تكن الصحف هي العمدة يف نقل أحاديث رسول اهللا عليه وسّلم؟ اجلواب، هو
 أّن هذه األحاديث اليت عند الصحابة مل تكن هلا أسانيد أصًال؛ فهي منقولة مباشرة عن رسول اهللا
صّلى اهللا عليه وسّلم؛ فلماذا حيتاج الصحايب إىل استظهار كتابه إذا كان ما عنده هو فقط جمموعة 

، هذا يف األحاديث القولية، أّما األحاديث العملّية فهي بال -دون إسناد–قليلة من املتون القصرية 
  !إسناد وقائمة أصًال على الرواية باملعىن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  64اخلطيب، تقييد العلم، ص 354
  130-18/129النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  355
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قال الشريف إّن الكتابة بدأت على رأس املائة األوىل، وشكك يف أمر عمر بن عبد العزيز جبمع 
وليس من قبيل الصدفة أن يُنسب خرق هذا املبدأ على رأس املائة الثانية : "وأضاف قائًال . السّنة

، "خامس اخللفاء الراشدين"الذي اعتربه الوجدان اجلمعي  إىل عمر بن عبد العزيز، ذاك اخلليفة
. فقد كان ال بّد من أن يصدر عن رمز من رموز الصالح والتقوى كي تكون له حظوظ يف القبول

وكان الزهري، يف املنظور السّين، هو الذي قام مبهمة هذا التدوين، وفتح الباب الذي سيلج منه 
  356."ءثقات الرواة والوّضاعون على السوا

  : قلت
üëc : قد ظهر لك أّن الكتابة كانت منذ القرن األول، غري أنّه مل تكن هناك رغبة يف مجعها يف

يف بداية القرن  -أبو الطفيل الليثى رضي اهللا عنه -دواوين لتوافر الصحابة الذين مات آخرهم 
  .الثاين
bîãbq :قد أمر جبمع السّنة  لعاململاذا يستنكر الشريف أن يكون عمر بن عبد العزيز اخلليفة ا

إّن إطالق ! وتدوينها؟ ما الغرابة يف أن يفعل ذلك رجل مجع منصيب اخلالفة والفقه يف الدين؟
  .عارض الشك ّرد التشكيكـ، هو منهج غري علمي يتحّدى منطق التاريخ وقرائن األحوال

brÛbq : كّنا نكره  : "قوله) كالشمس  فهو إسناد(أخرج عبد الرزاق يف مصّنفه عن َمْعَمر عن الُزهري
فهل نقبل  357".كتاب العلم حىت أكَرَهنا عليه هؤالء األمراُء، فرأينا أّال مننعه أحًدا من املسلمني

  !شهادة الزهري عن نفسه أم نأخذ بوساوس الشريف؟
bÈia‰Z  هل تدوين السنة كان سبًبا لدخول الوضع يف احلديث؟ إنّه تفسري غريب، ال يستقيم إّال
كون من مجعوا األحاديث يف مصّنفات هم أنفسهم املختلقني هلذه األحاديث، وهو ما مل بأن ي

  !يّدعه الشريف؛ إذ إّن الوضع كان من ِقبل الرواة أثناء التناقل الشفهي
b�ßb� : أخربنا الشريف أّن الوضع قد بدأ يف القرن األول، مث أخربنا أّن كتابة احلديث بدأت بعد

الكتابة هي سبب ظهور الوضاعني؛ فكيف يستقيم اجلمع بني الدعوى هذا القرن، وأّن هذه 
  !األوىل والدعوى الثانية؟

  
                                                

  177الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 356
) 2م، ط1983-هـ1403املكتب اإلسالمي، : حبيب الرمحن األعظمي، بريوت: حتقيق(، 11/258مصّنف عبد الرزاق،  357

  )20486/ح(
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أعالم اللغويني يف القرن الثاين للهجرة مل يعتربوا احلديث حّجة، ومل يعتمدوه ال "زعم الشريف أّن  

كل ما يف األمر أم  . يف الشرح والتفسري، رغم تأّكدهم من فصاحة النيب يف وضع القواعد وال
كانوا ال يثقون يف أّن ما يُنسب إليه قد روي بلفظه ال باملعىن فقط، ال سيما واملّدة الفاصلة بني 
عصر النبّوة وعهد التدوين تزيد على القرن، وأّن الرواة مل يكونوا مجيعهم من العرب اخلّلص، بل  

وكيف يثقون باألحاديث وهم يرون عددها يتضّخم . ملوايل ميثّلون األغلبية املطلقة من بينهمكان ا
  358"من يوم إىل آخر، ويشيع فيها الوضع والكذب؟

  359."من املعروف أّن معظم علماء اللغة والنحاة املتقّدمني مل يكونوا حيتجون باحلديث: "وقال
  : قلت

  نات أصحاا أدعياءوالدعاوى إن مل يقيموا عليها       بيّ 
üëc : ذا اخلرب؟ هل قام الشريف باسقصاء خرب أعالم اللغويني؟ اجلواب هو أّن من أين جاء

، لكّنه ظّن أنّه أقدر منه على ترسيخ 360أيب ريّة) شيخه(الشريف قد سطا على هذه الفكرة من عند 
! ع األمر حىت يشمل اللغويني، وإّمنا وسّ )شيخه(الشبهة، فلم يكتف باإلحالة إىل النحاة كما فعل 

  .وهذه الزيادة دليل على عظم جهله وتعامله كما سيأيت
bĆîãbq : ،كيف للشريف أن يطلق القول يف هذا الشأن رغم أّن املؤلفات اليت وصلتنا من القرن الثاين

يف كل العلوم، قليلة جًدا، وال ميكن البتة أن تكون قاعدة مادية إلطالق مثل هذه األحكام 
والرجل مفرط يف إطالق األحكام كأنّه أحاط باملؤلفات اإلسالمية قاطبة، رغم أنه ال . اسعةالو 

  361.خيفى على من قرأ كتبه أنّه ضعيف القراءة إىل حد اإلقالل احملّري 

                                                
  178-177الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 358
  65، ص2الشريف، لبنات 359
  .، أنه عالة على أيب رية يف هذه الشبهة109ص " اإلسالم واحلداثة) "م1991(أقّر، ضمنًا، يف كتابه القدمي  360
الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، (" كتب الناسخ واملنسوخ عديدة ولكّنها كّلها متأخرة"من ذلك قوله يف مقام آخر إّن  361

كتًبا يف الناسخ واملنسوخ إىل مقاتل ) ه377أُلف سنة " (الفهرست"، رغمّ أّن التأليف فيها كان مبكرًا، فقد نسب صاحب ) 157ص
دمي، ابن الن) (ه234(، وجعفر بن مبشر )ه206تويف (، وحجاج األعور )ه204(، وابن الكليب )ه150تويف (ابن سليمان 

) ه124تويف (وُحّقق ونشر كتاب ينسب إىل الزهري ). 40، ص1971مكتبة األسدي، : الفهرست، حتقيق رضا جتدد، طهران
حامت صاحل الضامن، : تنزيل القرآن مبكة واملدينة، حتقيق: الزهري، الناسخ واملنسوخ رواية أيب عبد الرمحن حممد بن احلسني السلمي، ويليه(

دار ابن : القاهرة -دار ابن القيم: ، وحققه أيًضا مصطفى حممود األزهري، الرياض3م، ط1998-ه1418ة، مؤسسة الرسال: بريوت
إىل عدد من ممن أّلف يف الناسخ واملنسوخ، ) ه117تويف (لقتادة السدوسي " الناسخ واملنسوخ"وأشار حمقق كتاب .). م2008عفان، 

مؤسسة الرسالة، : الناسخ واملنسوخ، حتقيق حامت صاحل الضامن، بريوت قتادة السدوسي،) (115تويف (وأقدمهم عطاء بن مسلم 
  ).10، ص3م، ط1998 -هـ1418
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brÛbq : اخلالف بني النحاة حول جواز االستشهاد باحلديث النبوي مشهور، وقد رّد عدد من أهل
وقد ذهب ابن . أصول دعواهم وتناقض مذهبهم ، كاشفني فسادالعلم على مذهب املانعني

خروف، والصفار، والسريايف، وابن عصفور، وابن مالك، وابن هشام، وكثري غريهم إىل جواز 
  .اج باحلديث مطلًقاجاالحت

  :اج باألحاديث يف القضايا النحوية وخلص إىل أنّهجحبث جممع اللغة العربية، مسألة االحت
 الستة الصحاح ككتب األول، الصدر يف املدونة العربية حبديث ال يوجد يف الكتب ال ُحيتج يف" 

 .قبلها فما
 :اآليت الوجه على الذكر اآلنفة الكتب هذه يف ناملدوّ  باحلديث حيتج

 .املشهورة املتواترة األحاديث -أ
 .العبادات يف ألفاظها تستعمل اليت األحاديث -ب
 .الكلم جوامع من ُتعد اليت األحاديث -ج
 .وسلم عليه اهللا ىصلّ  النيب بتُ كُ  -د
 .بلغتهم قوم كل خياطب كان أنه لبيان املروية األحاديث - ه
 حممد، بن القاسم :مثل باملعىن احلديث رواية جييزون ال أم رواا حال من عرف اليت األحاديث -و

 .سريين وابن حيوة، بن ورجاء
  362."حدةمتّ  فاظهاوأل متعددة طرق من املروية األحاديث -ز

bÈia‰ :األعم األغلب من النحاة ما كانوا يرون االستشهاد باحلديث النبوي، وهو  أنّ أبو رية  زعم
ابن فارس، : زعم باطل؛ فقد عّد ابن الطيب من القائلني جبواز االستشهاد باحلديث من النحاة

ن علماء العربّية خالف ال نعلم أحًدا م: وابن خروف، وابن جين، وابن بري، والسهيلي، بل وقال
) هـ680تويف (يف هذه املسألة إّال ما أبداه الشيخ أبو حيان يف شرح التسهيل وأبو احلسن الضائع 

وقد ناقض أبو حيان  363).هـ 911تويف (يف شرح اجلمل وتابعهما على ذلك اجلالل السيوطي 
 "منهج املسالك"و "ارتشاف الضرب"أليب حيان يف كتابيه  إحدى الباحثاتحصرت نفسه؛ فقد 

جديًدا أو  مثانية وعشرين حديثًا انفرد يف االحتجاج ا، وبىن عليها حكًما جديًدا أو معىن
  364.استعماًال جديًدا

                                                
بدر الدين الدماميين وسراج الدين البلقيين،  :نقله حمّقق( 4-3جممع اللغة العربية يف ثالثني عاًما، ص) 3(جمموعة القرارات العلمية  362

رياض : بات القواعد النحوية، مكاتبة بني بدر الدين الدماميين وسراج الدين البلقيين، حتقيقاالستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إث
  )12-11م، ص1998- هـ1418عامل الكتب، : اخلوام، بريوت

دار : مشقدنقله سعيد األفغاين، أصول النحو، ( 3/199، جملة جممع اللغة العربية "االستشهاد باحلديث"حممد اخلضر حسني،  363
  )49ص، م1963-هـ1383الفكر، 
  364- 347م، 1981دار الرشيد، : ثي، موقف النحاة من االحتجاج باحلديث الشريف، العراقخدجية احلدي 364
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  365:وقد استدّل ايزون من النحاة لالستشهاد باحلديث النبوي، بأدّلة قوية، منها
 صحاحه، يف )ـه397ويف ت( كاجلوهري معامجهم يف باحلديث املعاجم أصحاب استشهاد -1

 النحو، أخت واللغة ذيبه، يف )هـ615ويفت( واألزهري خمصصه، يف) هـ 458 ت(سيده وابن
 حيان، أبو أبداه ما إال املسألة هذه يف خالف العربية علماء من اأحدً  نعلم ال: "السهيلي قال
 ".الضائع وابن

 احلديث إن حيث ،العرب أشعار من سنداً  أصح وسلم عليه اهللا صلى الرسول أحاديث أن -2
 عن ينقلون الذين اللغة أهل نقل من أوثق فهو والضبط، العدل مع الفصحاء العرب عننقل

 .حاله عرفتُ  ال واحٍد،
 باملعىن روي وما واضح، فأمره باللفظ روي فما اللغة، فساد قبل متّ  قد احلديث تدوين أن -3
 .اللغة يف اخلطأ تفشي قبل خلص عربرواه إمنا
 وتقعيد األلفاظ، مفردات نقل يف كاف فالظن اليقني، وليس الظن، بةغل املطلوب أن -4

 .الشرعية األحكام مناطوهو القواعد،
 الشعر يف وقعا والتصحيف التبديل وكذلك احلديث، يف وقع كما الشعر يف وقع اللحن أن -5

 دليل خري احلديث وعلوم ونقحوه، حوهفصحّ  العلماء به اعتىن قد احلديث أن إىل إضافة .اأيضً 
 .للحديث توفر ما له يتوفر مل الشعر بينما ذلك، على
b�ßb� : من املعلوم املشهور أّن اللغويني قد اعتمدوا بتوّسع كبري احلديث النبوي يف مواطن

من رّد على النحاة عدم استشهادهم بالحديث النبوي، جعل استشهاد االستشهاد، حّىت إّن 
-ه100(للخليل ابن أمحد الفراهيدي " العني"جم ولنأخذ مثًال مع 366!اللغويين حّجة عليهم

، وقد وردت فيه أحاديث  )يف ما بلغنا من شواهد التاريخ(، وهو أّول معجم للغة العربّية )ه173
  :كثرية جًدا، منها
: ويف احلديث. ومن احلديث كل امرئ ُمرن بعقيقِته: "، كتب"عق"يف مادة  �

  367".ن احلسن واحلسني بزِنة شعرمها ورِقاً ع أّن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقّ 
َعج َيِعج عجا : رفع الصوت، يقال: الَعج : عج: "قال": عج"يف مادة  �

فالَعج رفع الصوت بالتلبية، " أفضل اَحلج الَعج والثج : "ويف احلديث. اوَعِجيجً 
."والثج صب الدماء، يعين الذبائح

 
368   

                                                
صاحل صافار، النحويون واحلديث الشريف، دراسة يف إشكالية االستشهاد النحوي باحلديث الشريف، جملة الساتل، العدد الثاين،  365
  52م، ص2007يونيو 
  55-53صانظر مثًال سعيد األفغاين، يف أصول النحو،  366
  1/62م، 1985دار الرشيد، : مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، العراق: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني، حتقيق 367
  1/67املصدر السابق،  368
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ما : "ويف احلديث[...]اهتياج وَجَع اللديغ : والِعداد": ، كتب"عد"يف مادة  �
، أي تُراجعين، ويُعاودُين أمل مسها يف "زالت أَْكلُة َخْيَربٍ تـَُعادين فهذا أوان َقْطُع أَري

."أوقات معلومة
 

369   
ُقف غلْبت عليه السهولة، ُقف خاِشٌع : واُخلْشَعةُ : "كتب": خشع"يف مادة  �

كانت الَكْعَبُة ُخْشَعًة : "ويف احلديث .عٌة أي ُمْلَتزَِمٌة الطئٌة باألرضوَأَكَمٌة خاشِ 
   370".على املاِء َفُدِحَيْت منها األرضُ 

إذا ضيع ما " َخَلع رِبْـَقَة اإلسالم من ُعُنِقهِ : "ويف احلديث": "خلع"يف مادة  �
".أْعطى من الَعْهِد وخرج على الناسِ 

 
371   

ى : "حلديثويف ا: "، كتب"خنع"يف مادة  � أْخَنع األمساء إىل اهللا من َتسم
ا" باسم َمِلك األمالكِ  أي أَذهل".

 
372   

واألمثلة كثرية جًدا ال يليق املقام هنا باستقصائها، وقد وردت فيها األحاديث يف الشرح 
ال النحاة؟ اجلواب هو أّن الشريف أراد " اللغويني"فلماذا نسب الشريف االعرتاض إىل . والتفسري

سوأة اجلهل، وسوأة : فجمع سوأتني. ؛ فانكشفت سوأة جهله)شيخه(يزايد على أن 
 .التعّصب جلهله، واإلغراق فيه

ـــيلقى الردى مبذمّ   وتعّر من ثوبني من يلبسهما ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ   ة وهوانــ
  ثوب التعصب بئست الثوبان  ثوب من اجلهل املركب فوقه

b�…b� :وهو مل خيّصها  373".أضواء على السنة احملمدية" كتابه هذه الشبهة مصدرها أبو ريّة يف
  !بالقرن الثاين، فكيف خّصص الشريف دون استقراء وال استدالل؟

bÈib� : ما قيمة قول النحاة واللغويني يف إثبات أصالة احلديث النبوي؟ أين دعوى التخصص
َدر عند احملّدثني، رغم أّم إذا كان قول الفقهاء واألصوليني هَ ! اليت ال يكّل الشريف عن تكرارها

  !يث؟يعملون ضمن العلوم الشرعية، فكيف مبن ال رصيد هلم يف علم احلد
bäßbq : وقد كانت كثري من األحاديث –إذا كان النحاة مل يعتّدوا باحلديث النبوي يف القرن الثاين

 - جدًال  إن صحّ –ألّن منه ما روي عن األعاجم؛ فهذا  -374عندها تؤخذ مباشرة عن التابعني

                                                
  1/80املصدر السابق، 369 
  1/112املصدر السابق، 370 
  1/119املصدر السابق، 371 
  1/121املصدر السابق، 372 
  349-345ص 373
فقرنه صلى اهللا عليه وسلم هم الصحابة وكانت : "قال السيوطي. هـ 181هو خلف بن خليفة عام  آخر من تويف من التابعني 374

نقًال عن حممد مشس " (مدم من املبعث إىل آخر من مات من الصحابة مائة وعشرين سنة، وقرن التابعني من مائة سنة إىل حنو سبعني
  ).12/410م، 1969- هـ1389حممد عبد احملسن، : ادي، عون املعبود يف شرح سنن أيب داود، املدينة املنورةاحلق العظيم آب
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دليل ظاهر على ضعف معرفتهم بطرق احلديث؛ إذ مل ميكنهم متييز احلديث الذي رواه العرب من 
ومن كان هذا حاله من اجلهل ذا العلم؛ فال يعتد به ! الذي رواه األعاجم رغم قصر األسانيد

  !قدر نقري يف أمر احلديث اجلليل
bÈ�bm : ّه قد روي باملعىن واخُتلف يف لفظه، يكشف قول من قال من النحاة باطّراح احلديث ألن

: امليمينقال . تناقض هذه الفئة؛ ألّن الشعر نفسه الذي هو عمدة النحاة قد تعّرض للتحريف
 الواحد البيت يف تعدد الروايات إن بل فحسب، األحاديث على مبقصور ليس شيء باملعىن النقل"

 إن على .كل موضوع يف يتمشى مما ليس القبائل تعدد منشأه ذلك بأن والقول .القبيل هذا من
 والوضع من التصحيف الشعر على طرأ ما ذلك إىل زد. القتادط خر  دونه بيت كل يف ذلك إثبات

 375".وأضرام والكليب، األمحر، وابن دأب، ابن مثل من ق،واالختال
aŠ‘bÇ : يف ." ل اللغةسبًبا كافًيا لعدم االستشهاد باحلديث يف جما"الزعم أّن انتشار الوضع كان

القرن الثاين، دليل على جهل الشريف بداللة االستشهاد وحجّية الشاهد؛ إذ إّن اللغويني ما كانوا 
يشرتطون صحة الرواية أصًال يف االستشهاد، ودليل ذلك أّن األعم األغلب من الشعر الذي 

الم، فكيف، يستشهدون به، يف إسناده جماهيل، واالنتحال يف الشعر معروف منذ ما قبل اإلس
إذن، ُحيتج بالشعر الذي ال سبيل إىل تصحيح إسناده وُعرف فيه االنتحال، ويُرتك احلديث الذي 

   !زعم الشريف أنه قد شاع فيه الوضع؟ي
Š’Ç@ð…b§a :مسلم غري باألعاجم احلديث يف اللحن وقوع ربط: "قال األستاذ صاحل صافار 

 إال العريب وبني بينه فرق هناك فليس أتقنها فإن ،ويتقنها يتكلمها، ملن ملك" اللغة أن ذلك به،
 من كثري فيها ساهم قد العربية علوم أنّ  ذلك إىل أضف ".اللسان على له أثر ال سبوالنّ  سب،النّ 

 دليل إال وغريمها والفارسي، سيبويه وما، حبيب بن عمر، ويونس بن وعيسى كاحلضرمي، األعاجم،
 من فيهم اأيضً  الشعر ورواة: "امليمين قال كذلك، األعاجم هروا قد الشعر أن كما ذلك، على عظيم

  376."أمم والشعوبية األعاجم
Š’Ç@ïãbrÛa : من كبار التابعني-التابعون الذين عليهم مدار أشهر األحاديث كنافع بن عمر- ،

وحىت مشاهري املوايل، ُربّوا صغاًرا يف . ، عرب خّلص-من صغار التابعني-) القرشي(والزهري 
الصحابة كسامل موىل ابن عمر رضي اهللا عنه؛ فال قيمة إذن لقول الشريف إّن أغلبية الرواة   أحضان

  .كانوا من املوايل

                                                
-هـ1418مكتبة اخلاجني، : هارون، القاهرة معبد السال: عبد القادر البغدادي، خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب، حتقيق 375

  ).هامش احملّقق( 1/9م، ط، 1997
يون واحلديث الشريف، دراسة يف إشكالية االستشهاد النحوي باحلديث الشريف، جملة الساتل، العدد الثاين، صاحل صافار، النحو  376
  46م، ص 2007يونيو 
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Š’Ç@sÛbrÛa : إّن  -أشد النحاة مغاالة يف ترك االستشهاد باحلديث النبوي-مل يقل أبو حّيان
إّمنا حجة القوم شيوع الكذب والوضع هو سبب ترك االستشهاد باحلديث يف املباحث النحوية، و 

  . رواية احلديث باملعىن، ووقوع اللحن من الرواة غري العرب: هي
  ملاذا إذن زاد الشريف حّجة ثالثة عند نقله ملذهب األقدمني؟

السبب هو أّن رواية احلديث باملعىن واللحن يف بعض لفظه ال يؤديان إىل هدم حفظ احلديث 
يضيف إليه دعوى ثالثة أضعف من سابقتيها حّىت وحجّيته، ولذلك نفخ الشريف يف كيس الدليل ل

  .يصل إىل إثبات باطله
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MòäßbrÛa@òÛìÜ™þaM@@
òîrí†§a@pbÐČä–½a@æbĐÜ�@@

 
  

املصّنفات اليت تبوأت شيًئا فشيًئا منزلة أحلقتها بقداسة املصحف، حّىت أصبحت عبارة : "قال الشريف
  377."ومسلم، كافية يف التسليم بصحة احلديث وااللتزام مبا فيه، أي البخاري "رواه الشيخان"

  : قلت
üëc: ا، باستثناء ) بصيغة اجلمع(مل يزعم أحد هلذه املصّنفاتاحلديثية هذه املرتبة، خاصة أ

وكيف تكون كما اّدعى . ، تضم مع الصحيِح الضعيَف وحىت املوضوع378جامعي البخاري ومسلم
احلديث يف مصّنفام ويضعفونه بأنفسهم، أو تدّل تصرحيام، أو  الشريف، وأصحاا قد يوردون

  :دون غريه) الصحيح واحلسن(قرائن أحواهلم على عدم التزامهم برواية املقبول 
  .اإلمام الرتمذي يف جامعه، ساق روايات وضّعفها -1
 .، ضّعف عدًدا من الروايات اليت ساقها)الكربى والصغرى(النسائي يف سننه   -2
وما كان يف كتايب : "داود كلمته الشهرية يف رسالته ألهل مكة يف وصف ُسننه قال أبو  -3

   379."ومنه ما ال يصح سنده. من حديث فيه وهن شديد فقد بّينته
وليس كل ): "املسند وغريه(قال ابن تيمية عن حال الدواوين احلديثية ألمحد بن حنبل  -4

وشرطه يف املسند أن  ،ي ما رواه أهل العلمبل يرو  ،ما رواه أمحد يف املسند وغريه يكون حجة عنده
مثل ]أ[وشرطه يف املسند  وإن كان يف ذلك ما هو ضعيف، ،ال يروي عن املعروفني بالكذب عنده

ا أو سواء كان صحيحً  شرط أيب داود يف سننه وأما كتب الفضائل فريوي ما مسعه من شيوخه] من[
 380".بت عنده ما ثّال إمل يقصد أن ال يروي يف ذلك  نهإا فضعيفً 

اْتَـَنا من السنن : "، وامسه احلقيقي"بالسنن"أّلف اإلمام الدارقطين كتابه الذي يعرف   -5
املأثورة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، والتنبيه على الصحيح منها والسقيم، واختالف الناقلني هلا 

ساًسا لبيان علل أحاديث ، وغالب ما رواه فيه ضعيف أو موضوع؛ وذلك ألنّه وضعه أ"يف ألفاظها
  .األحكام

                                                
  178الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 377
، فقد اشرتط فيه "زميةصحيح ابن خ"املعروف عند املتأخرين باسم ..." خمتصر املختصر"اشرتط الصحة أيًضا ابن خزمية يف كتابه  378

على نفسه إخراج ما اتصل سنده بنقل العدل عن العدل إىل النيب صّلى اهللا عليه وسّلم، لكّنه مل يوّف بشرطه يف عدد من رواياته، 
  .، ومنتقى ابن اجلارود"صحيح ابن حّبان"وكذلك األمر مع مسند ابن حّبان املعروف ـب

هـ، 1405املكتب اإلسالمي، : يف وصف سننه، حتقيق حممد بن لطفي الصّباغ، بريوت أبو داود، رسالة أيب داود إىل أهل مكة 379
  27، ص3طبعة 
-هـ1406جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، : حممد رشاد سامل، الرياض: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية، حتقيق 380

  97- 7/96م، 1986
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bîãbq: ذا اإلطالق إىل رتبة قداسة القرآن، وإّمنا أهل العلم من أهل مل يرفع أحد هذه املصّنفات
السّنة، منذ زمن الصحابة إىل اليوم، يعتقدون أن احلديث إذا صّح فإنه حجة يف العقائد والشرائع  

  .كما القرآن، فكّله وحي معصوم
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كان اإلمام مالك يعيش يف البيئة احلجازية ويف منأى عن دواعي الوضع املتعمد، ومل : "قال الشريف
يثبت يف موطّأه، وهو يبحث عن سند ألحكامه الفقهية، سوى ثالمثائة حديث أو حنوها، حّىت 

  381".ب بعد كتاب اهللاأصّح كتا"قيل فيه إنّه 
  :قلت
üëc : منقول جبهل عن كتاب أيب الثالمثائةالزعم أن األحاديث املرفوعة يف املوطأ تبلغ قريًبا من ،

  ! رية، دون حبث أو تعّقب، رغم أّن الشريف ممن يقّدسون الشك
bîãbqZ ام مالك، للموطأ روايات كثرية، وهي خمتلفة يف عدد أحاديثها الختالف الرواة مالزمًة لإلم

ذلك أّن من هؤالء الرواة من أخذ عن مالك قبل سنوات من وفاته وهناك من صحبه إىل وفاته، 
وكان من عادة مالك تنقيح كتابه زيادة وحذًفا، علًما أّن رواية حيىي بن حيىي الليثي هي أشهر 

ن مثامنائة ، فيها من املرفوع قريًبا م382روايات املوطأ، وهي على قوٍل آخَر الروايات عن مالك
وقالت طائفة من أهل العلم إّن رواية أيب مصعب الزهري هي آخر الروايات عن . حديث
وفيها،كما قال اإلمام ابن حزم الذي يراها أيًضا  384كما هو قول اخلليلي يف اإلرشاد،  383مالك،

   385.آخر الروايات، زيادات عن املوطآت األخرى حنو من مائة حديث
brÛbq :تويف (وطأ كان قبل تأليف صحيحي البخاري ومسلم، إذ إّن الشافعي قول الشافعي يف امل

ولد ببلخ يف أفغانستان سنة (كان البخاري طفًال   ملامن تالميذ مالك، وقد تويف ) هـ204
فهذا اإليراد من ). هـ206ولد يف نيسابور، مشال شرق إيران، سنة (وقبل والدة مسلم ) هـ194

ألنّه موهم أّن أصّح كتاب حديث فيه فقط بضع مئات من  الشريف يف هذا السياق، غري أمني؛
األحاديث، يف حني أّن جامع البخاري، وهو أصّح كتب األحاديث، وقد قال فيه اإلمام النسائي 

، فيه باملكّرر 386"ما يف هذه الكتب كلها أجود من كتاب حممد بن إمساعيل): "هـ303تويف (
  387.حديثًا مرفوًعا، كما هو َعد ابن حجر) 2761(حديثًا مرفوًعا، ومن غري املكّرر ) 7397(

                                                
  178الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 381
  1/140، 2003ن، .م د.سليم اهلاليل، املوطأ برواياته الثمانية بزياداا وزوائدها واختالف ألفاظها، د 382
  .ولعلّه أقوى األقوال، لعلمنا أّن أبا مصعب الزهري عاش يف املدينة، ومات وهو قاضيها األّول 383
  1/228مكتبة الرشد، : دريس، الرياضحممد سعيد إ/ أبو يعلى اخلليلي، اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث، حتقيق 384
  2/483الذهيب، تذكرة احلفاظ،  385
  489ابن حجر، هدي الساري، ص 386
  469املصدر السابق، ص 387
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bÈia‰ :يف النبويّة األحاديث ذلك أنّه ما سعى إىل استيعاب املرفوع، املسند يف مالك يزهد مل 
ولذلك خال  388،"اجلوامع"؛ فإّنه مل يسر به على نسق له تقسيمه من ظاهر هو كما موطّئه،

ألخرى مثل التوحيد، والتفسري، والزهد، الكتاب من أبواب كثرية تضمنتها كتب احلديث ا
   ...والقصص
b�ßb� : لغري –، ليست على إطالقها؛ فمعلوم "وهو يبحث عن سند ألحكامه الفقهية"عبارة

أّن مالًكا قد أخرج أحاديث يف موطئه صحيحة اإلسناد، وبعضها باإلسناد  -!الشريف طبًعا
وسّلم، لكّنه مل يعمل ا، ألّا خمالفة لعمل  نافع عن ابن عمر عن الرسول صّلى اهللا عليه: الذهيب

: أهل املدينة؛ فهي عنده، على الظاهر، يف عداد املنسوخ؛ وقد قال اإلمام ابن حزم عن املوطأ
  389".ا قد ترك مالك نفسه العمل اوفيه نيف وسبعون حديثً "

b�…b� :ِع اإلمام مالك أّن ما مجعه يف املوطأ من أحاديث هو غاية ما وصل األمة عن مل يد
رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم؛ ولذلك رفض طلب أيب جعفر املنصور إلزام الناس بكتابه؛ ومن 

ألنه يعلم أّن فيه أحاديث أخذ ا هو وقد يكون عند غريه ما : "أسباب ذلك كما قال املعلمي
ا يقويها خيصصها، أو يقيدها أو يعارضها، وفيه توقف عن أحاديث قد يكون عند غريه وم

لم يقصد مالك أن :"وقال أيًضا  390."ويؤيدها، وقد يكون عند غريه أحاديث مل يقف عليها هو
يجمع حديثه كله وال الصحيح عنه في الموطأ، إنما ذكر في الموطأ ما رأى حاجة جمهور 

".الناس داعية إليه
 

كان مالك رمحه اهللا يدين باتّباع األحاديث الصحيحة إال أنه : "وأضاف 391
يرى أن ذلك يدل على أن احلديث . ليس عليه العمل عندنا: مبا توقف عن األخذ حبديث ويقولر 

  392".واإلنصاف أنه مل يتحرر ملالك قاعدة يف ذلك فوقعت له أشياء خمتلفة. منسوخ أو حنو ذلك
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .الديوان احلديثي الذي يستوعب موضوعات الدين وأبوابه، وال يقتصر على أحاديث األحكام أو أّي شق موضوعي: اجلامع 388
  1/9، .ت.دار إحياء الكتب العربية، د: السيوطي، تنوير احلوالك، القاهرة 389
  254املعلمي، األنوار الكاشفة، ص 390
  291املصدر السابق، ص 391
  23املصدر السابق، ص 392
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واضيع بني الكتب احلديثية ألهل السنة والكتب احلديثية للشيعة زعم الشريف أّن اخلالفات يف امل
  393.يسرية؛ حّىت يثِبَت أّن تاريخ احلديث املزّيف، واحد) املدونة يف القرن الرابع اهلجري(

لقد أتعب نفسه يف ! مايل أرى الرجل يـَثْـُعب خطأ، حىت كأنّه لو أراد أن يصيب ما استطاع: قلت
  .القول دون حبث وال رصد

  مرك ما األبصار تنفع أهلها            إذا مل يكن للمبصرين بصائرلع
  ! هذا من لباس الزور الذي تزىي به الشريف، وهو َيِشّف عن تعامل ُمْزٍر بصاحبه

ال يعرف من كتب احلديث عند أهل السنة خربًا، فهل يُرجى من مثله أن يدرك " صاحبنا"إذا كان 
ها، وهي اليت قال أحد أعالم الشيعة يف عدد أحاديث خرب كتب الشيعة على كثرا وضخامت

إن ما ": -وهو واحد من الكتب األربعة األهم عند الشيعة-"الكايف"واحد منها فقط، وهو كتاب 
طبًعا لن أشري إىل كتاب  395!؟"394للجمهور يف الكايف يزيد على ما يف جمموع الصحاح الستة

أّن جمموع قراءات  -بال تردد-ألنين أجزم جمّلدات، 110للمجلسي، فهو يف " حبار األنوار"
  !الشريف يف العلوم الشرعية طوال حياته ال يبلغ هذا احلجم، وال نصيفه

أال فاعلم أّن كتب احلديث الشيعية ال تضم من أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم إّال 
مة من آل البيت ، واألئ)هـ148تويف (، وجّلها روايات عن جعفر الصادق رضي اهللا عنه 396القليل

كالٌم َحيكي قوَل ": ممن عاشوا يف القرنني الثاين والثالث، ولذلك فتعريف احلديث عندهم هو
وباألرقام أقول إّن الكتب احلديثية األربعة اليت عليها مدار املذهب  397."املعصوم أو فعله أو تقريره

دق، وليس لرسول ألف حديث، منها أكثر من تسعة آالف حديث جلعفر الصا 44الشيعي تضم 
  ! حديث 644اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم منها غري 

إّن قول الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم وفاطمة وعلي وبقّية األئمة حىت صاحب السرداب، وفعلهم، 
وتقريرهم داخل يف مسّمى احلديث؛ فكيف يُتصّور مع ذلك أن تكون أحاديث أهل السنة موافقة نوًعا 

  ؟!عدم تطابق املصادر، واختالف البيئة، وتباعد الدواعي، وتنافر املقوالت ألحاديث الشيعة، مع
                                                

  178الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 393
! ابن ماجه-النسائي- الرتمذي-بو داودأ-مسلم-البخاري: أي الكتب الستة ألهل السنة، واليت عليها مدار أحاديث األحكام 394

  .علًما أن تسميتها بالصحاح الستة خطأ
  .وهو أمر ميكن أن يُدرك بالعّد ارد. 6هـ، ص1271: الشهيد األول، الذكرى، إيران 395
 عليه وسّلم حديثًا، وليس منها عن رسول اهللا صّلى اهللا 3783أصول الكايف، ومها اجلزآن األوالن منه، وخاصان بالعقائد، فيهما  396
  !!حديثًا 21سوى 
  19، ص3هـ، ط1421مؤسسة أم القرى، : اهلادي الفضلي، أصول احلديث وأحكامه، بريوت عبد 397
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الذي هو أهم الكتب احلديثية للشيعة، فسنالحظ أنّه يتكون من مثانية " الكايف"ولو نظرنا يف 
  : أجزاء
كتاب العقل واجلهل، : أربعة كتب: اجلزء األول يتكون من. اجلزآن األوالن يف العقيدة �

لم، وكتاب التوحيد، وكتاب احلّجة اخلاص بكّل ما يرتبط باألئمة املعصومني، وكتاب فضل الع
  (!).وهو أوسعها

  . الفروع يف الفقه تقع يف مخسة أجزاء، وبني الفقه السين والشيعي مسافات �
 .اجلزء األخري فيه ُخطب أهل البيت ورسائل األئمة وآداب الصاحلني وطرائف احلكم �

ام، والفارق بينه وبني دواوين أهل السنة واضح، أّما على مستوى هذا على مستوى التقسيم الع 
ولعّلنا نأخذ أبوابًا متقاربة من الكايف لندرك بصورة أجلى الفرق بني  . التفصيل، فاالختالف أجلى

  :كتب السنة وكتب الشيعة
 لزوم احلجة على العامل وتشديد االمر عليه باب.  
 النوادر باب.  
 العامل وإثبات احملدث باب حدوث.. التوحيد  كتاب.  
 اطالق القول بأنه شئ باب.  
 ال بهإأنه ال يعرف  باب.  
 أدىن املعرفة باب.  
 الكون واملكان باب.  
 النسبة باب.  
 النهي عن الكالم يف الكيفية باب.  
 يف ابطال الرؤية باب.  
 النهي عن الصفة بغري ما وصف به نفسه تعاىل باب. 
 النهي عن اجلسم والصورة باب.  
 ا من صفات الفعل وسائر صفات الفعلاالر  بابادة ا.  
 القول يف صفات الذات وصفات الفعل مجلة.  
 مساءحدوث األ باب.  
 مساء واشتقاقهامعاين األ باب.  
 الفرق ما بني املعاين اليت حتت أمساء اهللا وأمساء املخلوقني باب.  
 احلركة واالنتقال باب.  
 البداء باب.  
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 رض اال بسبعةاأليف أنه ال يكون شئ يف السماء و  باب.  
 البيان والتعريف ولزوم احلجة باب.  
 اختالف احلجة على عباده باب.  
 حجج اهللا على خلقه باب.  
 باب االضطرار إىل احلجة.. احلجة  كتاب.  
 مامإأن احلجة ال تقوم هللا على خلقه اال ب باب.  
 رض ال ختلو من حجةأن األ باب.  
 حدمها احلجةال رجالن لكان أإرض أنه لو مل يبق يف األ باب.  
 مام والرد اليهمعرفة اإل باب.  
 فرض طاعة األئمة باب.  
 يف أن األئمة شهداء اهللا عزوجل على خلقه باب.  
 أن األئمة عليهم السالم هم اهلداة باب.  
 أن األئمة عليهم السالم والة أمر اهللا وخزنة علمه باب.  
 يؤتى وجل يف أرضه وأبوابه اليت منها أن األئمة خلفاء اهللا عزّ  باب.  
 وجل أن األئمة عليهم السالم نور اهللا عزّ  باب .(!!)  
 رضن األئمة هم أركان األأ باب .(!!)  
 مام وصفاتهنادر جامع يف فضل اإل باب.  
 مر وهم الناس احملسودون الذين ذكرهم أن األئمة عليهم السالم والة األ باب

  .وجل اهللا عز
 وجل يف كتابه كرها اهللا عزن األئمة عليهم السالم هم العالمات اليت ذ أ باب.  
 وجل يف كتابه هم األئمة عليهم السالم يات اليت ذكرها اهللا عزّ أن اآل باب.  
 وجل ورسوله صلى اهللا عليه وآله من الكون مع األئمة  ما فرض اهللا عزّ  باب

  .عليهم السالم
 ن أهل الذكر الذين أمر اهللا اخللق بسؤاهلم هم األئمة عليهم السالمأ باب.  
 ن من وصفه اهللا تعاىل يف كتابه بالعلم هم األئمة عليهم السالمأ باب.  
 يف أن من اصطفاه اهللا من عباده وأورثهم كتابه هم األئمة عليهم  باب

  .السالم
 أن األئمة معدن العلم وشجرة النبوة وخمتلف املالئكة باب.  
 موصياء الذين من قبلهنبياء واألن األئمة ورثوا علم النيب ومجيع األأ باب.  
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 ن األئمة عليهم السالم عندهم مجيع الكتب اليت نزلت من عند اهللا عزأ باب 
  .وجل
 ما أعطى األئمة عليهم السالم من اسم اهللا االعظم باب.  
 نبياء عليهم السالمما عند األئمة من آيات األ باب.  
 سرائيلإأن مثل سالح رسول اهللا مثل التابوت يف بين  باب.  
 فر واجلامعة ومصحف فاطمة عليها السالمفيه ذكر الصحيفة واجل باب.  
 ن األئمة عليهم السالم يزدادون لنفد ما عندهمألوال  باب.  
 أن األئمة عليهم السالم يعلمون مجيع العلوم اليت خرجت إىل املالئكة باب.  
 أن األئمة عليهم السالم إذا شاؤوا أن يعلموا علموا باب.  
 م ال ميوتون اال باختيار أوتون، و أن األئمة عليهم السالم يعلمون مىت مي باب

  .منهم
 أن األئمة عليهم السالم يعلمون علم ما كان وما يكون باب.  
 مه أمري املؤمنني أمره أن يعلّ ّال إا وجل مل يعلم نبيه علمً  أن اهللا عزّ  باب.  
 خربوا كل امرئ مبا له وعليهان األئمة عليهم السالم لو سرت عليهم أل باب.  
 واح اليت يف األئمة عليهم السالمر فيه ذكر األ باب.  
 ا األئمة عليهم السالم باب الروح الىت يسدد اهللا.  
 مام الذي كان قبلهمام مجيع علم اإلوقت ما يعلم اإل باب.  
 وجل معهود من واحد إىل واحد عليهم  مامة عهد من اهللا عزّ ن اإلأ باب

  .السالم
 مام عليه السالممور اليت توجب حجة اإلاأل باب.  
 ا ال تعود يف أعقاب و مامة يف األثبات اإل بباخ وال عم وال غريمها من أ

  .القرابات
  !أين، إذن، يا جمّدد الفكر، وجدت هذا التوافق بني الشيعة وأهل السنة؟

وأخريًا، ملاذا حّدد الشريف الدواوين احلديثية للشيعة بتلك اليت أّلفت يف القرن الرابع، رغم أّن اثنني 
، قد أّلفا يف )االستبصار(و) التهذيب(بعة اليت عليها مدار املذهب الشيعي، أقصد من الكتب األر 

  !القرن اخلامس؟ واجلواب هو أّن الشريف ال يعرف عن الكتب الشيعية شيًئا
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، كان )ي التابعنيالذي يبدأ عنده على أبكر صورة يف زمن تابع(زعم الشريف أّن عصر التدوين 
  398.عفويًا دون قواعد مؤّصلة، وقصده كما سيأيت فقط هو نقد اإلسناد

  : قلت
üëc : ،أهم قواعد نقد الرجال كانت معروفة يف زمن تابعي التابعني، وهي قواعد على دقّتها

  . بسيطة وبدهية، وُتشرتط يف عامة األخبار اليت حيتاج املرء االستيثاق منها
bîãbq :بلغ فيه جمتهدو الصحابة والتابعني " عفويًا"الفقه كان قبل الشافعي علًما  علم أصول

علًما أنّه من طبيعة العلوم، أن ! دليل سذاجة أو تقصري؟" العفوية"الغاية؛ فهل يقال مع ذلك إّن 
  .تكون مرحلة التقعيد متأخرة عن مرحلة املمارسة األوىل

brÛbq :صول نظرهم يف احلكم على األسانيد غري متضمنة ال يضري الصحابة والتابعني أن تكون أ
للتعقيدات املوجودة يف كتب املتأخرين، إذ إّن أسانيدهم كانت قصرية، وكانت اإلشكاالت يف  

  .كثري األحيان حتَُل بسؤال الراوي مباشرة، دون احلاجة إىل تقعيدات نظريّة جمّردة
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MŠ’Ç@òîãbrÛa@òÛìÜ™þaM@@
Č†�a@òíŠçbÃ´q@@

  
كانوا يتحّرجون كل التحرّج من التّدخل بشكل من األشكال يف نقد "زعم الشريف أّن احملّدثني  

ولذلك مل جيدوا بًدا من الرتكيز على السند دون املنت [...] حمتوى األخبار املنسوبة إىل النيب 
مون للتأكد من مدى صّحة هذا العدد الضخم من األحاديث اليت يسعون إىل مجعها ويتجشّ 

  399."السفر إىل مظاا أو تبلغ مسامعهم بشّىت الطرق
، ولكن 400هي الدعوى اليت ال ميّل أعداء السنة من تكرارها، وقد ُرّد عليها مرّات وكّرات: قلت

 -مطبوع–" املنار املنيف: "وقد كتب ابن القيم كتابه! يبدو أن يف اجرتارها لذاذة يف أفواه املبطلني
وفيه " معرفة احلديث املوضوع بضابط، من غري أن يُنظر يف سنده؟ هل ميكن: "للرد على سؤال

  . الكفاية والشفاية ملن أراد احلق وسعى له سعيه وهو خملص
هل وقع يف خلد أي من علماء احلديث يف زمن الرواية : لنعد إىل مبدأ االستشكال، ولنسأل

نقد املنت قبل التسليم بصحة أّن استقامة السند مغنية عن !) الذي يسميه الشريف زمن التدوين(
  الرواية؟

بل . اجلواب جتده بيسر عند استقراء منهج القوم من أهل تلك القرون األوىل، وهو الئح واضح
قبل أن تستقرأ، مجًعا ونظًرا، ودون أن تكّلف نفسك َنَصًبا، افتح أي كتاب يف تعريف علم 

خذ مثًال أبسط تعريف هلذا العلم، بأبسط . ديث، وانظر التعريف، فسيشرق يف ذهنك اجلواباحل
وإن : "وأضاف." فة حبال الراوي واملرويمعرفة القواعد املعرّ : "عبارة وأوضحها، لإلمام ابن حجر

للحكم، وليس " قواعد"فهذا العلم، إذن، هو  401."القواعد: معرفة، فقلت: شئت حذفت لفظ
وهو نظر يف حال املروي كما هو . لنصوص بال متحيص، وال هو مجع بال نظر وال تقليبحفظًا ل

  . نظر يف حال الراوي
: صّحة املنت، ولذلك أثبتوا قاعدة -آلًيا–كما تقّرر عند أهل احلديث أّن صّحة السند ال تقتضي 

تفى باعتبار استقامة وهي قاعدة صرحية يف أنّه ال يُك 402".صّحة اإلسناد ال يلزم منها صّحة املنت"
ولذلك اشرتط أهل العلم سالمة كل من السند واملنت من . املنت للحكم على احلديث بالصّحة

                                                
  179-178املصدر السابق، ص 399
400

  ): Jonathan A.C. Brown( على هذه الفرية، مقال املستشرق من أحدث الردود العلمّية 
"How We Know early Hadith Critics Did Matn Criticism and Why It's So Hard to Find" in 

Islamic Law and Society,  2008 (15): 143-84.  
/ 1هـ، 1431دار ابن اجلوزي، : مازن السرساوي، القاهرة: جالل الدين السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي، حتقيق 401

68.  
  .41أمحد شاكر، الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث للحافظ ابن كثري، ص 402
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يقاس صحة احلديث بعدالة ناقليه، : "قال ابن أيب حامت الرازي. القوادح للحكم للحديث بالصّحة
  403".وأن يكون كالًما يصلح أن يكون من كالم النبوة

تفصيل عمل أهل احلديث يف نقد املنت؛ فاعلم أّن ذلك ظاهر من ثالثة  أّما إن أردت أن تدرك
  :أوجه

  :وفيه. نقد السند يقتضي نقد المتن: الوجه األول
احلكم على رجال احلديث بالضبط والعدالة، خاصة التابعني وتابعي التابعني،  �

حال ، أي تعّقب "بالسبر"أساسه النظر يف مرويام، وهو ما يسّمى اصطالًحا 
؛ فتقارن مروياته بالروايات الصحيحة، وتقارن رواياته هو نفسه الراوي ومروياته

ببعضها، مما رواه يف شبابه مبا رواه يف شيخوخته، وما رواه يف بلد ما مبا رواه يف بلد 
آخر، وما رواه عن راو مبا رواه عن غريه، وغري ذلك من األحوال؛ مبا يكشف 

ولذلك جتد يف اصطالحات جتريح  404.واضطراا استقامتها واستقرارها أو نكارا
فالن يروي املناكري، عامة ما يرويه غري حمفوظ، أحاديثه مقلوبة، أمره : الرواة

مضطرب، ُتكّلم يف روايته عن اهولني، ثقة رمبا أخطأ، ثقة رمبا وهم، ثقة يف 
 405...حديثه ختليط، ثقة له أوهام، ثقة يغرب، روايته عن الشاميني أصلح

كانوا يحكمون على "دراسة منهج احملّدثني يف القرون األوىل، مبينة أّم  إنّ  �
؛ أي أّم ال يتعاملون 406"الراوي بمروياته، وال يحكمون على الرواية بالراوي

مع الثقات والضعفاء مبنطق ظاهرّي آيل، وإّمنا ينظرون إىل مرويات الراوي أوًال، مث 
وإن كان ضعيًفا، ويرتكون ما خّف ضبطه ينتقون منها ما دّل على ضبطه فيها، 

ومن خالل دراسة روايات كّل راو، استخلصوا قواعد للتعامل . فيها وإن كان ثقة
 .مع ذات الرواة

الراوي باحلديث، وإن كان إماًما، وكان ظاهر سنده االستقامة، مدعاة  تفّرد �
م يقولون يف وأّما أكثر احلّفاظ املتقدمني فإ: "قال ابن رجب. لالرتياب يف متنه

، وجيعلون "إنّه ال يتابع عليه: "احلديث إذا تفرد به واحد وإن مل يرو الثقات خالفه
ذلك عّلة فيه، اللهم إال أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه  
كالزهري وحنوه، ورمبا يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيًضا، وهلم يف كل 

                                                
  .1/351ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل، 403 
 وأثره يف معرفة أنواع علوم احلديث يف املنت واإلسناد، ويف احلكم على الرواة وعلى السرب عند احملّدثني"كتاب : لالستزادةانظر  404

  . ء بيان أثر سرب أحاديث الرجال يف احلكم على املنت من خالل مناذج عملية من أقوال العلمايف - أصله أطروحة دكتوراه–" مرويام
  م2004-هـ1425أضواء السلف، : انظر أمحد معبد عبد الكرمي، ألفاظ وعبارات اجلرح والتعديل، الرياض 405
  102م، ص2006دار الكتب العلمية، : القرن الثالث اهلجري، بريوت عزيز الدايين، أسس احلكم على الرجال حّىت اية 406
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وهو دليل على أّم  407."م لذلك ضابط يضبطهحديث نقد خاص، وليس عنده
وهو ما يكشف حالة . ي الثقة قد تفّرد بهاو باإلسناد املستقيم إذا كان الر  ال يغرتون

التحّفز عند احملّدثني والتشّكك عند التعامل مع األسانيد، عكس ما يُنسب إليهم 
  .من غفلة وسطحية

. ديث ما اختص بالنظر يف املتونمن علوم احل :علوم خاصة بنقد المتن: الوجه الثاني
  :ومنها

. هو العلم اخلاص بدراسة األحاديث املتخالفة ظاهًرا: علم خمتِلف احلديث �
والعناية فيه قائمة على النظر إىل املتون ال األسانيد؛ ألّن العلماء ال يتوّجهون هلذه 

. متنًيا األحاديث لدفع اإلشكال عنها إّال عندما يبدو صالحها إسناديًا وتعارضها
وكثريًا ما ُتعتمد متون األحاديث األخرى الثابتة أداة للجمع بني هذه األحاديث أو 

  .الرتجيح بينها
أحاديث مروية "علم مشكل احلديث هو علم متعّلق بــ: علم مشكل احلديث �

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأسانيد مقبولة يوهم ظاهرها معاين مستحيلة، 
وهذا العلم يقوم على دفع التعارض بني منت  408".شرعية ثابتة أو معارضة لقواعد

 . احلديث املشكل واحلقائق الشرعية أو الكونّية الثابتة
  :علوم خاصة بنقد السند والمتن مًعا: الوجه الثالث
وعاِملُ  409.هو علم يبحث عن أوهام الرواة الثقات يف مرويام: علم العلل �

الثقات بسند  يف احلديث الذي رواه -الظاهرة ال–العلل ينظر يف العلل اخلفّية 
خرب ظاهره السالمة، : "عّل كما قال السخاوي هواملديث فاحل. ظاهره االتصال

وهذا يؤّكد أّن احملّدثني ما كانوا يقبلون  410".اّطلع فيه بعد التفتيش على قادح
 . كحديث الثقات دون تردد وال مراجعة، وإّمنا كانوا يضعون كّل حديث على احمل

وقد بدأ النظر يف علل احلديث منذ عصر الصحابة، ولعّل عمر رضي اهللا عنه هو 
أّول من بدأ ذلك؛ فإنّه إذا مسع حديثًا وَعِجب أن مل يبلغه أيام رسول اهللا صلى 

وأشهر مثال . اهللا عليه وسّلم، سعى إىل أن جيتمع له أكثر من طريق هلذا احلديث
 411.ى األشعري يف شأن حديث االستئذان ثالثًالذلك ما كان بينه وبني أيب موس

                                                
  353-1/352ابن رجب، شرح علل الرتمذي،  407
  32م، ص2001دار الفضيلة، : أسامة خياط، خمتلف احلدبث، الرياض 408
  8م، ص2005-هـ1426دار الضياء، : أبو سفيان مصطفى باجو، العلة وأجناسها عند احملّدثني، طنطا 409
م، 1993 - هـ1403دار الكتب العلمية، : صالح حممد عويضة، بريوت: ، فتح املغيث شرح ألفية احلديث، حتقيقالسخاوي 410

1/227  
مل تكن هذه العادة مطّردة عند عمر رضي اهللا عنه، وإمنّا يبدو أنّه رضي اهللا عنه كان يتشّدد يف األمر إذا خشي أن تكون رواية  411

  .احلاجة ومل يسمعه هو، وًمها من هذا الصحايب الصحايب حلديث يتضمن أمرًا تعّم به
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وأبرز من  412."هو الذين سّن للمحّدثني التثّبت يف النقل: "ذلك قال الذهيبلو 
حتّدث يف العلل زمن الصحابة أّم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها يف استدراكاا 
على أحاديَث للصحابة ظّنت أم ومهوا فيها، ومن ذلك استدراكها، كما يف 

حيح مسلم، على عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما حديثه عن رسول اهللا صلى ص
يغفر اهللا أليب عبد الرمحن، : فقالت. اهللا عليه وسلم أّن امليت يعذب ببكاء احلي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  مرّ  أما إنّه مل يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، وإّمنا
إم يبكون عليها، وإا لتعذب يف : عليها أهلها، فقال ىعلى يهودية يبك

  413."قربها
تويف (بن مهدي  بلغت عناية األئمة األعالم بالعلل الغاية؛ حّىت قال عبد الرمحن

 اأكتب حديثً  ة حديث هو عندي، أحب إيل من أنْ َألْن أعرف علّ ): "ه198
وقد اهتم علماء احلديث بالنظر يف املتون، حىت صارت هلم ملكة 414".ليس عندي

وأهل : "قال ابن دقيق العيد. دهم إىل احلكم على احلديث مبّجرد قراءة متنهتقو 
. احلديث كثريًا ما حيكمون بذلك باعتبار أمور ترجع إىل املروي وألفاظ احلديث

وحاصله يرجع إىل أنه حصلت هلم لكثرة حماولة ألفاظ الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم 
ا جيوز أن يكون من ألفاظ النيب صّلى اهللا عليه هيئة نفسانية، أو َمَلكة يَعرفون ا م

  415."وسّلم، وما ال جيوز أن يكون من ألفاظه
وقد أّلفت يف علم العلل كتب كثرية يف القرن الثاين الذي يدندن الشريف دائًما أنّه 

" العلل الصغري"يف كتابه ) هـ297تويف (ذكر الرتمذي . أصل حمنة العلم احلديث
، وعبد امللك )هـ147تويف (هشام بن حّسان :  العلل، وهمعدًدا من املؤّلفني يف

، )هـ156تويف (، وسعيد بن أيب عروبة )هـ150تويف (بن عبد العزيز بن جريج 
، وعبد اهللا بن )هـ167تويف (، ومحّاد بن سلمة )هـ179تويف (ومالك بن أنس 

وكيع بن ، و )هـ183تويف (، وحيىي بن زكريا بن أيب زائدة )هـ181تويف (املبارك 
، وأضاف الرتمذي )هـ198تويف (، وعبد الرمحن بن مهدي )هـ197تويف (اجلراح 

وغريهم من أهل العلم والفضل صّنفوا، فجعل اهللا يف ذلك منفعة  : "قائًال 
ألمحد بن أحنبل أكثر من " العلل ومعرفة الرجال"وأحصى حمقق كتاب  416."كثرية

الثالث والرابع، وكثري منها موسوعي أربعني مصنّـًفا يف العلل يف القرون الثاين و 
                                                

  1/6الذهيب، تذكرة احلفاظ،  412
  .2199:ح/ باب امليت يعذب ببكاء أهله عليه/ كتاب اجلنائز/ رواه مسلم 413
  388- 1/387هـ، 1427سعد عبد اهللا  احلمّيد وخالد اجلريسي، الرياض، : ابن أيب حامت، علل احلديث، حتقيق 414
  312-311االقرتاح يف بيان االصطالح، صابن دقيق العيد،  415
  5/738، 2م، الطبعة1975-هـ1395احلليب، : إبراهيم عطوة عوض، القاهرة: الرتمذي، اجلامع الصحيح، حتقيق 416
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وهي حّجة ماديّة على أّن نقد متون األحاديث قد مورس بكثافة يف  417.مستفيض
زمن التابعني وتابعي التابعني، ال فقط ضمن الدراسات احلديثية العامة، وإّمنا بإفراده 

 . مبصّنفات مستقلة
ِمن علوم العلل، علم املدرج، وهو يتعّلق بزيادة راو أو أكثر يف : علم املدرج �

هم السامع أّنه مبا يتو ) ُمدرج املنت(يف املنت  ، أو زيادة كالم)ُمدرج السند(السند 
الزيادة يف الكالم تدخل يف حد . جزء من حديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم

تنقية منت احلديث من الزيادات اليت تبدو ظاهرًا من   الضعيف، وهلا أمهّية كبرية يف
كالم الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم يف حني أنّه بعد البحث، ينكشف أّا من  

وحذف الزيادة املدرجة من املنت املرفوع َتظهر قيمتها بصورة . كالم واحد من الرواة
ر معىن احلديث أو واضحة إذا كانت الزيادة تتضمن حكًما شرعًيا زائًدا، أو تفسّ 

  .بعض لفظه
  لماذا كان جّل العمل منصًبا في ظاهره على األسانيد دون المتون؟

  :اجلواب من أوجه
نقد األسانيد بتوسع أّدى بنفسه إىل إلغاء عدد ضخم من املتون الباطلة اليت ختالف : الوجه األول

علل املتون أضيق حاًال؛ فإّن القرآن والعقل والتاريخ؛ وهو ما آل إىل أن يكون العمل على تبّني 
  .الغربلة األوىل آلت إىل أّال يبقى من القش إّال قليله

ماذا لو قلبنا األمر وتصّورنا أن يكون مبدأ النظر يف احلكم على األحاديث وأساسه : الوجه الثاين
هو املنت؟ النتيجة هي أنّه لن يكون بإمكاننا اكتشاف آالف األحاديث املوضوعة؛ والسبب هو 
أّن الكثري من الذين اختلقوا أحاديث، اختاروا متونًا ال ختالف القرآن وال العقل وال التاريخ، مثل 
الدعوة إىل فضائل األعمال، أو ذكر فضل السور والعبادات، أو الثناء على آل البيت أو الصحابة 

يت كانت مادة أو البلدان، أو ذم العقائد الباطلة والفرق املنحرفة، أو غري ذلك من األمور ال
إين ألمسع الكلمة : "ومن هؤالء حممد بن سعيد الشامي املصلوب القائل. املوضوعات يف احلديث
كيف من املمكن هنا أن حنكم بزور نسبة هذه   418".اا أن أنشئ هلا إسنادً احلسنة، فال أرى بأسً 

" املعقول"ث إىل الرسول صّلى اهللا عليه وسّلم؟ كّل هذه األحاديث داخلة يف حدود ياألحاد
وال حتمل ما يدّل بصورة قاطعة أا خمتلقة، وقد بلغت يف القرون األوىل آالف " املمكن"و

                                                
، 2م، الطبعة2001-هـ1422دار اخلاين، : وصي اهللا بن حممد عباس، الرياض: أمحد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، حتقيق 417

1/39-43  
، 213م، ص1996-هـ1417دار الكتب العلمية، : خليل املنصور، بريوت: زرعة، تاريخ أيب زرعة الدمشقي، حتقيق أبو 418

  .، بسند جيد1147حديث رقم 



 129

ومثال ذلك أحاديث فضل بغداد، فهي عامًة ! ال سبيل هنا إّال النظر يف األسانيد 419األحاديث؟
اديث، درس العلماء هذه األح ملاال تعارض شرًعا وال عقًال وال حًسا، فهل نقبلها؟ " ممكنة"

خلصوا إىل أّن كّل األحاديث اليت جاءت يف فضل بغداد، ال تصّح، وسبب ذلك هو نظرهم إىل 
  !األسانيد باألساس

، مثل نسبة "املمكن"هناك الكثري من األحاديث املتخالفة، وكل منها داخل يف حد : الوجه الثالث
بة على أخرى، أو بلد على الواقعة املعينة إىل زمنني خمتلفني، أو تغليب فضل طائفة من الصحا

ظر نظرة فاحصة دقيقة كيف بإمكاننا هنا أن نوازن بني املمكنات إذا مل نن... آخر أو غري ذلك
وهذا أمر واقع حًقا، ويواجهه العلماء يف أحاديث األحكام يف حكم يبيح وآخر  !يف األسانيد

راغ اجلهد األكرب يف فحص ال شّك أّن استف. حيظر، أو يف أسباب النزول، ويف أوجه أخرى كثرية
، وهي إشكالية أوسع بكثري وأعضل من قضية املتون "تعارض املمكنات"اإلسناد سيلغي معضلة 

فتخفي يف كثري من األحيان " املمكنات"املنكرة؛ ألّن املنت املنكر حيمل يف ذاته عالمة فساده، أّما 
  .دون الروايةما يطعن يف صدقها، إّال أن ُتدرس من جهة الرجال الذين يُسن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
تأّملت ما وضعه أهل الكوفة يف فضائل علي، وأهل بيته؛ فزاد على ثالمثائة : قال بعض احلّفاظ: "قال احلافظ أبو يعلى اخلليلي 419
والشك أنّه تصفو من هذه األعداد الضخمة، آالف ال ختالف القرآن )!! 1/420اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث،  اخلليلي،." (ألف

  !وال العقل وال احلس، رغم أّا خمتلقة
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مل يكن احملّدثون يف بداية أمرهم يعريون أمهية للطرق اليت وصل ا إليهم : "قال الشريف
  .اتصال السند وصيغ التحمل -كما أبان عن ذلك يف تتمة كالمه–يقصد  420."احلديث

  : قلت
üëc :ة لقول الشريف نفسه يف الفقرة قبل السابقة، إّن معايري الصحة كانت يف هذه الدعوى مناقض

فهل كان احملّدثون مهملني للنظر النقدي أم كانوا على ! البداية تطبق بصورة آلية قبل تقعيد القواعد
خالف ذلك؟ وهل كانوا جمتهدين يف تبّني مواطن العّلة القادحة يف التسليم بصحة الرواية؟ الشريف 

  !اجلواب ونقيضهيهبك 
bĆîãbq :مّكما –إذا كان هؤالء احملدثني ال ينظرون يف سالمة اإلسناد من القوادح، باإلضافة إىل أ

ال يرفعون رأًسا بنقد املتون؛ فكيف كانوا يُعّدون من طائفة احملّدثني؟ وملاذا قام  -زعم الشريف سابًقا
  ! العلم؟ علم احلديث أصًال، وصّنفت فيه الكتب، وعقدت له جمالس

bĆrÛbq@Z قام نقد الرجال على الشك وسوء الظن؛ حىت إّن العلماء كانوا يسّجلون للرواة الذين يؤخذ
تويف (بن حي يف حتّري أمرهم؛ حىت قال احلسن  عنهم احلديث، أدىن العثرات، كما كانوا يبالغون

 421".تريدون أن تزوجوهأ: كّنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل، سألنا عنه حّىت يقال لنا): "هـ169
الرجل وصالحه من جهة،  نومن عالمات تنّبه علماء احلديث وحيطتهم أّم كانوا ميّيزون بني تديّ 

وروايته للحديث من جهة أخرى؛ ولذلك تركوا األخذ عن كثري من الصاحلني والعبّاد لقوادح يف 
من حديث أيب الزناد عن ، ، يف مقدمتهوقد روى مسلم. روايتهم مثل سوء احلفظ واضطراب الرواية

 422".ليس من أهله: ئة كّلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم احلديث، يقالاأدركت باملدينة م: "أبيه، قال
قد يكون الرجل كثري الصالة كثري الصوم ورًعا : مسعت أبا أسامة يقول: "وقال إبراهيم بن األشعث

  423".جائز الشهادة، يف احلديث ال يسوى ذه، ورفع شيًئا ورمى به
bÈia‰ : الشهادات التارخيية متوافرة أّن النظر يف اتصال األسانيد وصيغ األداء كان شائًعا يف

تدليس : العصور األوىل للرواية، وهذا أمر يسهل الكشف عنه ملن قرأ قليًال يف مبحث التدليس
ن رواية من الرواة، يف زمن التابعني ومن تالهم، فإّن أهل الطبقات األوىل كانوا كثريًا ما يتحاشو 

                                                
  179الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص  420
  93اخلطيب، الكفاية، ص 421
  87- 1/86النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  422
  1/24م، 200- هـ1420دار الصميعي، : محدي عبد ايد السلفي، الرياض: ابن حبان، اروحني من احملّدثني، حتقيق 423
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إذا  ): "هـ160تويف (أم صيغة التحّمل بأن عنعن مثًال وكان يُعرف بالتدليس؛ حىت قال شعبة 
كان يف احلديث حدثين ومسعت؛ فهو دست بدست، وإذا مل يكن فيه مسعت وأخربين؛ فهو خل 

إذا حّدثك رجل ) هـ146تويف (قال حيىي قال هشام بن عروة : "وقال ابن املديين 424".وبقل
تويف (وكان ابن سريين  425".عّمن هو وممن مسعته، فإّن الرجل حيّدث عن آخر دونه: ديث، فقلحب

إّين ال أمك وال : "إذا حّدثه الرجل احلديث ينكره، مل يقبل عليه ذاك اإلقبال، مث يقول) هـ110
   426".أم ذاك، ولكن ال أدري من بينكم

تب املصطلح والعلل والرجال، وهي مثبتة يف أقدم واألمثلة يف هذا الباب كثرية جًدا، مبثوثة يف ك
الكتب اليت بلغتنا، باألسانيد املتصلة، وهي من الظهور والشيوع مبكان، وباإلمكان االطالع على 

العلل "، و)ــه234-ـه161(البن املديين " العلل ومعرفة الرجال والتاريخ "مئات النماذج منها يف 
  .. وغريمها) هـ241-هـ164(ألمحد بن حنبل " ومعرفة الرجال

 ؛ إذ إنّ على العناية بالنظر يف األسانيد، البحث عن األسانيد العالية داللةاألمور  برزولعّل من أ
واحًدا أو بعض ليسمع حديثًا  ويلقى أحيانًا األهوال؛ طالب احلديث كان يرحل املسافات البعيدة

حل إليه، وهو أمر دال على علو أحاديث مسعها هو نفسه قبل ذلك بواسطة ثقة عن هذا الذي ر 
كنا ): "هـ90تويف (الشهادات العملّية يف هذا الباب قول أيب العالية  ومن. اهلّمة يف دفع الريبة

نسمع الرواية عن أصحاب رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم وحنن يف البصرة، فما نرضى حىت نركب 
سناد ُمنية كّل حمّدث ممارس للصنعة؛ حىت لقد كان علّو اإل 427."إىل املدينة فنسمعها من أفواههم

بيت خايل ": قال "ما تشتهي؟: "أُثَِر عن حيىي بن معني قوله وهو على فراش املوت، وقد ُسئل
  428."وإسناد عايل

b�ßb�Z   كان أهل القرون األوىل يعّدون رواية املتون دون إسناد، ضاللة ومحاقة، حّىت قال اإلمام
مسعه يذكر أحاديث عن رسول اهللا صّلى اهللا  ملا، البن أيب فروة )ـه124تويف (الزهري، التابعي 

َقاتـََلَك اللُه يَا اْبَن َأِيب فَـْرَوَة، َما َأْجَرَأَك َعَلى اللِه ال ُتْسِنُد َحِديَثَك؟ حتَُدثـَُنا : "عليه وسّلم دون إسناد
املتون اليت ال يعضدها برهان تارخيي إسنادي،  لعلمهم أنّ  429."بَِأَحاِديَث َلْيَس َهلَا ُخطٌُم، َوال أَزِمةٌ 

  !، ال تُثبت حًقا وال تنفي باطًال َهَدرٌ 
  :ويكفينا يف هذا املقام أن نسوق مثاًال واحًدا يكشف بطالن ما اّدعاه الشريف

                                                
  7/149م، 1996-هـ1416مكتبة اخلاجني، : أبو نعيم األصفهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، القاهرة 424
  1/59ابن رجب، شرح علل الرتمذي،  425
  60صاملصدر السابق،  426
  403- 402اخلطيب، الكفاية يف الرواية، ص 427
  231ابن الصالح، معرفة أنواع علوم احلديث، ص 428
  115م، ص2003-هـ1424دار ابن حزم، : أمحد السلوم، بريوت: احلاكم، معرفة علوم احلديث، حتقيق 429
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قلت ":  أيب إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاين قالروى مسلم يف مقدمة الصحيح بسنده إىل
إن من الرب بعد الرب، : "يا أبا عبد الرمحن، احلديث الذي جاء: )هـ181تويف ( لعبد اهللا بن املبارك

يا أبا إسحق : "فقال عبد اهللا: قال ."أن تصلي ألبويك مع صالتك، وتصوم هلما مع صومك
: قال ".ثقة، عمن؟": فقال ".شهاب بن خراشهذا من حديث ": قلت له: قال "عمن هذا؟

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ": قلت: قال "ثقة، عمن؟": قال. "عن احلجاج بن دينار": قلت
إن بني احلجاج بن دينار وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم مفاوز  ،يا أبا إسحاق": قال ".وسلم

فالسؤال هنا عن سند احلديث  430".فتنقطع فيها أعناق املطي، ولكن ليس يف الصدقة اختال
  !ملعرفة حال رجاله، أثقات هم أم ال؟ وملعرفة اّتصال الرواية

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  89-1/88املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،  430
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االنتصار يف النهاية ملا ُروي يف : "من تقعيد قواعد علم احلديث" الغاية املضمرة"زعم الشريف أّن 
  431."نطاق الفرقة املذهبية

  : قلت
üëc : ا واهللا إلحدى الُكَربّام األئمة األعالم الذين حفظوا سنة ! إطعن فّج يف خري القرون، وا

  !نيبأّم كذبة من أهل الِفرى وامل الرسول صلى اهللا عليه وسلم من الضياع
أّن القواعد اليت ذكرها الشريف، وهي أّال يكون الراوي جمهوًال، وأن يكون ومن أعجب ما تقرأ 

مأمونًا من الكذب، وأن يكون حافظًا، وأن يكون اإلسناد متصًال، هي شروط ال مياري أهل 
فهّال كشف عن هذه القواعد اليت اختذها أهل ! اِحلجا أّا شروط بدهية للتسليم للرواية باالستقامة

  !الضّيقة" املذهبية"العلم سبيًال ألغراضهم 
bîãbq : ال يصّح أن يقال إّن الشيعة األوائل واملتأخرين قد وضعوا قواعد لتمييز الصحيح من

  :الضعيف واملوضوع، انتصاًرا للمذهب الشيعي، وذلك لثالثة أسباب
مل يهتم الشيعة األوائل بالكتابة يف املصطلح، وأّول كتاب هلم فيه، على املشهور، : السبب األول

لزين الدين بن علي العاملي، املعروف بالشهيد الثاين، املتوىف سنة " البداية يف علم الرواية"هو 
ملعصومني، وقد بّرر الشيعة انصرافهم عن علم احلديث دراية بأنّه كان فيهم ا!! م1557/هـ964

فلم يهتم الشيعة على مدى تسعة قرون أصًال بتمحيص  432!!مبا أغناهم عن قواعد النقد احلديثي
  !مرويام، وإّمنا هو التجميع احملض

علم مصطلح احلديث عند الشيعة متأثّر بصورة بالغة بالقواعد اليت قّعدها علماء أهل : السبب الثاين
  !ليتبّنوه - خصوم أهل السنة- لغرض مذهيب ملا كان الشيعة ؛ فلو كان تقعيد هذه القواعد 433السّنة

ليست للشيعة عناية بنقد مروايتهم على أصول احلديث عندهم؛ لعلمهم أّن األعم : السبب الثالث
ل مبنخل هذه القواعد؛ حىت قال احلر العاملي  تويف (األغلب منها سيسقط يف ميزان النقد لو خنُِ

كما وصفه احملّدث " شيخ احملدثني"الشيعي االثين عشري و ، وهو أحد أعمدة املذهب)هـ1104
القّمي، يف الرد على األصوليني الشيعة الذين يرون وجوب فحص األحاديث، على خالف 

يستلزم ضعف أكثر األحاديث، اليت قد علم نقلها من األصول "األخباريني، إّن مذهب األصوليني 
                                                

  180خ، صالشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاري 431
بالنسبة إىل الشيعة االثين عشرية فلم يشعروا باحلاجة إىل علم الدراية؛ وذلك بسبب ): "الشيعي(قال أبو الفضل حافظيان البابلي  432

وجود األئمة املعصومني عليهم السالم بني ظهرانيهم؛ إذ كانوا ينهلون عنهم األحكام واألحاديث وهم يف مأمن من خطر تسّرب الوضع 
  14-1/13هـ، 1383دار احلديث، : رسائل يف دراية احلديث، قم" يف أو الكذب إليهاأو التحر 

  .اختصار ملقدمة ابن الصالح مث شرحها -بإقرار كثري من علماء الشيعة، كاخلوئي–وهو ما يظهر يف أّن كتاب الشهيد الثاين هو  433
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ا، بل لتهم، أو عدم توثيقهم، فيكون تدوينها عبثً امع عليها، ألجل ضعف بعض رواا، أو جها
 ، عند التحقيق، ألنّ هاضعف األحاديث كلّ  يستلزمبل ...  اا وكذبً ا، وشهادم بصحتها زورً حمّرمً 

وا على عدالة ومل ينصّ . "ما رواه العدل، اإلمامّي، الضابط، يف مجيع الطبقات": الصحيح عندهم
ا، بل بينهما عموم نصوا على التوثيق، وهو اليستلزم العدالة، قطعً ، وإمنا اأحد من الرواة، إال نادرً 

وأصحاب االصطالح اجلديد قد اشرتطوا يف ...  من وجه، كما صرح به الشهيد الثاين، وغريه
إال  ،لعدم العلم بعدالة أحد منهم، فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثناالراوي العدالة 

لو طولب أحدهم بنقل صحيح ثابت مبا يقولونه عن : "الوصدق فيهم ابن تيمية إذ ق 434".انادرً 
  435."علي أو عن غريه، ملا وجدوا إىل ذلك سبيًال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

                                                
   30/249احلر العاملي، وسائل الشيعة،  434
  3/505نبوية، ابن تيمية، منهاج السنة ال 435
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وما . صّحة احلديث النبوي كانت تثري العديد من املشاكل عند القدماء أنفسهم"قال الشريف إّن 
لكتابه تأويل خمتلف احلديث بـَُعيد عصر اجلمع والتدوين، إّال ) ه276ت (يبة تأليف ابن قت

شاهد على أّن االعتناء بالنواحي الشكلّية خيفي يف احلقيقة ما يف احلديث من تعارض وتناقض 
وجمانبة للمعقول وخمالفة للتعاليم القرآنية، وما حيتوي عليه من ركيك التعبري وغريبه، وكّلها عالمات 

ما اعرتاه من وضع، ومؤّشرات على أنّه غري جدير بالثقة إّال بضروب من التأويل على 
  436."املتعّسف

  :قلت
üëc : ،أسلوب كتابة الشريف قريب، بل مطابق، ألسلوب الصحفيني يف تناول القضايا املتخصصة

حي ببعض اإلحاالت اليت تو " تزيينها"فهو يعمد إىل اإلمجال الباهت والعبارات الواسعة، مع 
فالشريف مثًال هنا يبدو "! شيًخا معمًما"للقارئ البسيط أّن وراء األكمة ما وراءها، وأّن حتت القّبة 

أنه ال يعرف ِمن كتب خمتلف احلديث إَال كتاب ابن قتيبة، أو يف أحسن حال ال يعرف قبله  
اجلمع "أنه كان يعلم ما يسبقه ألحال إليه، ودليل ذلك أنّه مل جيد كتابًا أقرب إىل زمن  كتابًا، ولو

حتيل، كما " البُـَعيد"، وهذه "بُعيد عصر التدوين: "من كتاب ابن قتيبة، ولذلك قال)" ؟(والتدوين
الشافعي املتوىف يف سنة  أنّ  هو يف الظاهر، إىل القرن الثالث، يف حني أنّه من املعلوم املشهور

يف القرن الثاين، وهو أّول كتاب أّلف "  اختالف احلديث: "هجريًا قد أّلف الكتاب الشهري 204
  :قال السيوطي يف ألفيته يف املصطلح. يف هذا العلم

  الشافعي فكن بذا النوع حفي    ف يف املختلفل من صنّ أوّ 
؛ فِلَم -غري الوّراقني-ِرس، ونِقل، وَحفل بهوهو كتاب قد طبع، وحقق، ونشر، وراج، واشتهر، ود 

  "!الُبعيد"مل حيدث له الشريف ذكًرا خاصة أنه سيعود ذا الفن إىل القرن الثاين، قبل 
bîãbq : قول الشريف إّن االهتمام باجلانب الشكلي كان على حساب ما يف األحاديث من تعارض

ّن الزمن الذي حّدده الشريف لنقد املنت بتأليف  وخمالفة للعقل والقرآن وركاكة، هدر ال قيمة له؛ أل
) كما حدده الشريف(، وعصر نقد األسانيد أزهى عصور نقد األسانيد كتب خمتلف احلديث هو 

فنقد األسانيد وفحص . ، خاصة من الناحيتني العقدية والفقهيةنقًدا جاًدا وصارًما للمتونعرف 
ني من َقبل أّن الثقات املتقنني قد يقعون يف الوهم، املتون متالزمان واقًعا وضرورة، ليقني املسلم
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حىت غدا حبث أوهام األئمة احلفاظ مبحًثا مستقًال بنفسه عند أهل العلم، ومعلوم أّن هذا الوهم 
تزوج  : "قد يلحق حىت الصحابة، وهم الثقات األثبات، ومن ذلك قول ابن عباس رضي اهللا عنه

فهذا احلديث رغم أنه ثابت عن ابن عباس، فهو يف ." و حمرمالنىب صلى اهللا عليه وسلم ميمونه وه
وهم من ابن عباس، إذ إنّه قد ثبت عن مجع من الصحابة أّن  -على الراجح–الصحيحني، إّال أنّه 

، من )أي غري حمرم حبج(الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد تزوج ميمونة رضي اهللا عنها وهو حالل 
وأجاب اجلمهور عن حديث ميمونة : "قال النووي. فسهاذلك ما أخرجه مسلم عن ميمونة ن

قال .  هكذا رواه أكثر الصحابة عليه وسلم إمنا تزوجها حالًال  بأجوبة أصحها أن النيب صلى اهللا
وروت ميمونة وأبو رافع وغريمها أنه  ،ا إال ابن عباس وحدهأنه تزوجها حمرمً  ومل يرو: القاضي وغريه

قضية لتعلقهم به خبالف ابن عباس وألم أضبط من ابن عباس  وهم أعرف بالحالًال  تزوجها
وممن وّهم ابن عباس مجع من أئمة التابعني وتابعيهم كسيد التابعني سعيد بن املسيب  437".وأكثر

، وهو الزمن الذي زعم الشريف أنّه عصر متّيز بظاهرية نقد األحاديث باالكتفاء 438)ه94تويف (
، ومن 439املتون واملقارنة بينها قد عرف يف زمن الصحابة أنفسهمبل إّن النظر يف . بنقد املتون

استدراكات أّم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها، بعض األحاديث اليت رواها الصحابة،  املعروف
اإلجابة فيما "لظّنها أّن فيها خمالفة ملتون أخرى، وقد أّلف يف مجع استدراكاا كتب، منها 

  .للزركشي" ائشة على الصحابةاستدركته ع
brÛbq : من أهم املرّجحات عند نقد املتون يف علم خمتلف احلديث، النظر يف األسانيد؛ فإّن هذا

من (االختالف كثريًا ما يزول إذا علمنا أّن أحد املتون ضعيف اإلسناد، كما أّن النظر يف الرواة 
  .نسوخمن القرائن اليت يعرف ا الناسخ وامل) طبقة الصحابة

 bĆÈia‰ : داللة الوضع يف احلديث مبخالفته للعقل أو للقرآن أو ركاكته، كانت معلومة وممارسة يف
والبن قيم كالم . القرنني األول والثاين، ومل تكن كتب خمتلف احلديث سالكة على غري مثال سابق

حاديث املوضوعة واأل: "ومنها قوله". املنار املنيف يف الصحيح والضعيف"مشهور جًدا يف كتابه 
عليها ظلمة وركاكة وجمازفات باردة تنادي على وضعها واختالقها على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ومنها ركاكة ألفاظ احلديث ومساجتها حبيث ميجها : "وقوله يف بيان دالئل الوضع 440".وسلم
احلديث  وعقد فصًال يف أّن من عالمات وضع 441".السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن

                                                
  9/276النووي، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،  437
َوِهَم اْبُن َعباٍس ِيف تـَْزوِيِج : "عن سعيد بن املسيب قوله) 1847/ح/ (باب احملرم يتزوج/ روى أبو داود يف سننه، كتاب املناسك 438

  ".رِمٌ َمْيُمونََة َوُهَو حمُْ 
دار الكتب العلمية، : انظر أمثلة على ذلك، عزيز الدايين، أسس احلكم على الرجال حّىت اية القرن الثالث اهلجري، بريوت 439

  28-12م، ص2006
  50ابن القيم، املنار املنيف، ص 440
  100-99املصدر السابق، ص 441
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".تكذيب احلس له"
 

فكل حديث رأيته خيالف املعقول، أو يناقض  : "وقال ابن اجلوزي 442
وابن القيم وابن اجلوزي مل يؤّصال جلديد،  443".ف اعتبارهصول، فاعلم أنه موضوع فال تتكلّ األ

أصرح من وال أظّن أننا يف حاجة إىل . وإّمنا قد طرحا ما استقّر عليه احملّدثون منذ القرون األوىل
علًما أّن الشريف قد دّس يف الكالم عبارة  !هذه النقول يف بيان افرتاء الشريف على أهل احلديث

أيب ريّة الذي أطنب يف االعرتاض من هذا الوجه، بأسلوب " بشيخه"تأثـًّرا " ركيك التعبري وغريبه"
قال عن معناه؛ استعراضي باهت، رغم أّن العلماء مل يهملوا النظر يف أسلوب الكالم فضًال 

إما بإقرار  ا،احلديث املوضوع يعرف كونه موضوعً ": القامسي يف سبل معرفة احلديث املوضوع
  444".أو غري ذلك بركاكة لفظهواضعه أو 
bĆ�ßb� : العلماء الذين كتبوا يف خمتلف احلديث كانوا من أهم من بّني أّن خمالفة احلديث للعقل

ه ال يصّح، وليس احلال كما زعم الشريف أّن علم خمتلف والواقع وركاكة عبارته داللة على أنّ 
  .احلديث قد قام ليصحح األحاديث املخالفة للعقل والواقع

bĆ�…b� : يفهم من كالم الشريف أّن علم خمتلف احلديث يراد منه إلزام األمة بقبول األحاديث
ظاهرها التعارض أن يـَُرّد الباطلة، يف حني أنه من املعلوم أّن من مسالك النظر يف األحاديث اليت 

ومنها ما ال خيلو من أن يكون أحد ": قال الشافعي. أحدها أو بعضها إذا مل ميكن اجلمع
سوى احلديثني  مما صّلى اهللا عليه وسلم النيب احلديثني أشبه مبعىن كتاب اهللا أو أشبه مبعىن سنن

عندنا أن يصار  أوالمهااملختلفني أو أشبه بالقياس فأي األحاديث املختلفة كان هذا فهو 
 :وقال العراقي يف ألفّيته .445."إليه

ــَواْلَمْنتُ ِإْن نَافَ  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــَوأَْمَكَن اجلَْ   اُه َمْنتٌ آَخرُ ـــ ــْمُع َفَال تـَنَ ـ ــ ــــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــ ــ   افـُرُ ــ
ــــفَالن   "َال َعْدَوى"َمْع  "َال يـُْورِدُ "َكَمْنتِ  ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــــــلـِلطـبْـ  ْفيُ ــــــ   ِع َوِفر َعْدَواـ

ــــــأَْوَال َفِإْن َنسْ  ـــ ــ ــــــ ــأَْو َال فَـَرجِ   ٌخ َبَدا َفاْعَمْل ِبهِ ـ ـــ ـــــّْح َواْعَمَلْن ِباَألْشبَ ـ   هِ ـــ
ا عرضت عليه أحاديث ظاهرها ؛ فالعاِمل إذ"اإلعمال أوىل من اإلمهال: "والقاعدة يف هذا الباب

ألنه ليس بعض ذلك أوىل "التعارض، فإنه يسلك سبيل إعمال مجيع هذه األحاديث ما أمكن، 
وكل من عند اهللا عز وجل،  ...باالستعمال من بعض، وال حديث بأوجب من حديث آخر مثله،

ُيصار إىل الرتجيج وإذا تعّذر اجلمع  446".وكل سواء يف باب وجوب الطاعة واالستعمال وال فرق
                                                

  51املصدر السابق، ص 442
  1/151ابن اجلوزي، املوضوعات،  443
مؤسسة الرسالة : مصطفى شيخ مصطفى، بريوت: ين القامسي، قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث، حتقيقمجال الد 444

  284م، ص2004 -ه1425: ناشرون
  1723، ص)مطبوع يف آخر كتاب األم(الشافعي، اختالف احلديث،  445
  2/21ابن حزم، اإلحكام،  446
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 447بأخذ حديث وترك آخر، سواء بالقول بأّن أحدمها منسوخ أو ضعيف -على أصول علمّية–

  .أو غري ذلك من أسباِب تعطيل حكم مضمون الكالم
 يف احلكم على األحاديث اليت ظاهرها التعارض إذا عجز عن تبّني طرق اجلمع ف العاملِ قد يتوقّ و 

  .أو الرتجيح
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  

                                                
ذاته؛ فال ينظر يف غريه للقول بضعفه؛ إذ إّن من احلديث الضعيف ما ال يُعرتض علينا هنا بالقول إّن احلديث الضعيف ساقط ب 447

وليس يف متنه ما يستنكر غري معارضته حلديث معارض له معارضة ال سبيل للجمع بينهما إّال بالقول بضعف  -ظاهرًا–صُلَح إسناده 
  .حيث ال مكان للقول بالنسخ) التاريخ(وهذا معروف أساًسا يف باب األخبار . أحدمها
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إّن هذا العلم يعترب من العلوم النقلية احملض، فال جمال فيه إلعمال العقل، وما على : "قال الشريف 

  448"املسلم إّال التصديق باألحاديث اليت أمجعت األّمة على قبوهلا
  :قلت
üëc : ّرد، وهذا خلط بني منهج احملّدثني  تعين أنّه علم قائم" علم نقلي"عبارةعلى النقل ا

، فمنهج األخباريني عمدته النقل اّرد عن النقد، والتكّثر من األخبار ولًعا ومنهج األخباريين
باجلمع أو سعًيا إىل لفت وجوه الناس وإغرائهم بالغرائب والنوادر، كما هو شأن ما ُعِرف يف تاريخ 

  .اإلسالم بظاهرة القّصاصني
وإّن من أهم دواعي نشوء مدرسة علم احلديث، املفاصلة مع منهج األخباريني الذين كانوا ينصبون 

. االس يف املساجد والساحات لقص خرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة وغريهم
فاخللط بني منهج احملّدثني ومنهج األخباريني ال ميكن أن خيفى على منصف، لسطوع التمايز 

  .جي اهلائل بينهمااملنه
bîãbq :علم : كيف يكون علم احلديث علًما نقلًيا حمًضا رغم أنّه معلوم أنّه ينقسم إىل قسمني

يشتمل على نقل أقوال النيب صّلى اهللا عليه وسّلم وأفعاله، وروايتها، "احلديث رواية، وهو 
قيقة الرواية، وُشروطها، علٌم يعرف منه ح"، وعلم احلديث دراية، وهو "وضبطها، وحترير ألفاظها

فاجلانب  449."وأنواعها، وأْحَكامها، وحال الرواة، وُشروطهم وأْصَناف املرويات، وما يتعلق ا
النقلي يف علم احلديث خاص بعلم احلديث رواية، وليس خيلو يف هذا العلم النقل من نقد عقلي، 

فهو علم نقدي خالص خاص فإّن النقد فيه حاضر مزاحم للنقل، أما علم احلديث دراية 
  .بالتقعيد

إّن اجلانب النقدي حاضر بكثافة يف كثري من أفراد علوم احلديث؛ فعلم اجلرح والتعديل جوهره 
النظر والتقومي، واالنتقاء واالصطفاء، وعلم غريب احلديث قائم على ساق الفحص والتثّبت، وعلم 

ا النقل بال رويّة والعّب بال استطعام فهو أمّ ... خمتلف احلديث ينطلق من مبدأ التوفيق والتمييز
، هم وأمتع أمزجتهمر ما وافق أهواءمنهج الشريف وأضرابه من الدّساسني الذين يأخذون من اآلثا

  !والشواهد على ذلك كثرية

                                                
  181الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 448
  .67/ 1جالل الدين السيوطي، تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي،  449
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مع حّىت يف تعاملهم " نقلة"واملتأّمل يف منهج حمّدثي القرون األوىل؛ يالحظ أّم ما كانوا جمّرد 
حيىي بن  ومن ذلك ما رواه. األسانيد؛ فقد كانوا يتابعون روايات الرواة، ويعلمون دقائق روايام

اخلمسة  أحاديث احلكم عن مقسم كتاب: كان شعبة يقول": سعيد القطان عن شعبة، قال
عزمة  نعم؛ حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث: عدها شعبة؟ قال: أحاديث، قلت ليحىي

 حيىي وهذا 450".حائض ديث جزاء مثل ما قتل من النعم، والرجل يأيت امرأته وهيالطالق، وح
ومل يسمع  .طلقوهن يف عدن: اواحدً  اجريج من جماهد إال حديثً  ومل يسمع ابن": يقول القطان

ومل . طعام فيها قبضات من: يف حمرم أصاب ذرات، قال اابن جريج من ابن طاووس إال حديثً 
فهل يقال يف من  451".ال جتوز صدقة حىت تقبض: من الشعيب إال حديثاً  يسمع حجاج بن أرطاة

  !!يدّقق يف حال الراوي ويعلم من دقيق خربه ما علمت، إنّه جمّرد مجّاع للروايات؟
bĆrÛbq@Zمع  يلزم من القول إّن علم احلديث علم نقلي، أن يكون أهله أصحاب نظر آيل يتعامل

فاألمر كما . ثابت عن حمّدثي القرون األوىلالهو ما خيالف تبسيطي وتعميمي، و @مبنهج األحاديث
هلم يف  : "عن أهل الصنعة األوائل الذين سّلط عليهم الشريف مته للتشويه ابن رجب احلنبليقال 

فهم يدرسون كّل حديث كوحدة  452"كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبط
  .ادية واملتنية اخلاصةمستقلة هلا ظروفها وطبيعتها اإلسن

bÈia‰ : ،املسلم ملزم بالتصديق باألحاديث اليت أمجعت األمة على قبوهلا، ال ألّن هذا العلم نقلي
فالصلة منفّكة بني هذين األمرين، وإّمنا سبب هذا اإللزام أّن إمجاع األمة حّجة؛ ألدلة بسطها أهل 

��8(0# {: قوله تعاىل العلم يف مبحث مصادر االستنباط يف أصول الفقه، ومنها �#� Mَ��/���� �ِ#!��}�� ����B
�� )�=��/�B ���:���N ##�)e�ُ�B I����Eَ ��� #|����ُ �o#:#�)V�1�ْ� @ِHfِ�/ ��)Hzَ )�fِ�\���B ��0���ْ� ��َ ���H�fEَ ����_�#e{]=�':��:115[. فمن 

إّال إذا كانت املخالفة حمظورة شرًعا؛ اتّبع غري سبيل املؤمنني؛ متوَعد بالعذاب، وال يكون ذلك 
ال يذكرون يف احلقيقة، علًما أّن احملّدثني،  453.فيثبت مبفهوم املخالفة أّن اتباع إمجاع املؤمنني فرض

ذكر قاعدة اإللزام بقبول منهم من يألحاديث اليت أمجعت عليها األمة، وإّمنا اقاعدة اإللزام بقبول 
هل : مبعناه األصويل، واملختلف فيه–، وبني اإلمجاع 454"لقبولة باماألحاديث اليت تلقتها األ"

ي األمة ألمر وتلقّ  ،-...ا فقط، وهل هو خاص بزمن الصحابة أم ال هيشمل أفراد األمة أم جمتهدي
        .عند التدقيق ما بالقبول، مسافة كبرية

 

                                                
  1/130ابن أيب حامت، اجلرح والتعديل،  450
  246-1/245املصدر السابق،  451
  1/353ابن رجب، شرح علل الرتمذي،  452
وهو مذهب . ط إمجاع الصحابة، لتعذر العلم باإلمجاع ونقله يف غري عصر الصحابةالذي أدين اهللا به هو أّن اإلمجاع احلّجة هو فق 453

  .أبو داود الظاهري وابن حّبان وطائفة من العلماء، على خالف بينهم يف مستند التخصيص
  .ثنيستعمل أحيانًا كثرية لالحتجاج بأحاديث متكلم فيها على منهج احملدّ وهي قاعدة حتتاج إىل حترير، خاصة أّا تُ  454
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واالختيار معناه االحتفاظ . ملية اجلمع والتصنيف والتدوين يف حّد ذاا عملية اختيارع: "قال الشريف 

بأشياء وإقصاء أخرى، وال يتصّور ذلك إّال بنقد منت احلديث نقًدا ضمنًيا بالوسائل العقلّية، ولو ذهب 
ًال أو جمرًّحا كان يعكس التمّثل فما احتفظ به هو ما  . يف ظّن احملّدث أنّه ال ينقد سوى السند، معد

السائد لشخص الرسول يف فرتة متأخرة عن زمن الوحي وطرأت فيها حتّوالت جذرية إىل حّد ما، مثلما 
  455."يعكس إسقاًطا للقيم اليت شاعت يف أوساط احملّدثني دون سواهم من العلماء

  :قلت
üëc : مينقدون السند دون مل يقصد الشريف من هذا الكالم االستدراك على طعنه يف احملّدثني أ

املنت، وإّمنا غاية قوله هي اإلمعان يف الطعن يف علماء احلديث باامهم أم كانوا يقبلون احلديث 
  .ويردونه تبًعا ألهوائهم وأذواقهم ومواجيدهم، النابعة من سلطان البيئة

قواعد بعيًدا عن صفاقة هذه الدعوى اليت ُولدت َسقطًا،مل خيربنا الشريف كيف نربط بني ال
  !املوضوعية اردة اليت قّعدها أهل العلم، وغرِق أهل العلم احملّدثني يف أهوائهم

bîãbq : وتقدمي الشريف "التدوين"و" التصنيف"و" اجلمع"بسبب اخللط االصطالحي الشنيع بني ،
 ، بإمكاننا أن ندرك أّن الشريف مل يستوعب أصًال تاريخ االحتفاظ" (!)التدوين"على " التصنيف"

  .الكتايب باحلديث يف صدر اإلسالم
احلديث، كانوا أساًسا من الصحابة، وبالتايل فهم قد كتبوا ما مسعوه من الرسول " كتبوا"الذين 

واألمر كذلك يف من كتب احلديث . صّلى اهللا عليه وسّلم مباشرة، وما كانوا ينتقون وال يتخّريون
بة دون ختّري؛ ألنه كان يالزًما شيوًخا منهم من التابعني؛ فقد كان ينقل كّل ما مسعه من الصحا

احلديث من " جبمع"أّما من قاموا . بأعينهم ممن كانوا ِقبلة طالب العلم يف األمصار اإلسالمية
صغار التابعني وتابعي التابعني، فلم يكن يف حّس أغلبهم االنتقاء واالختيار، وإّمنا كانت عنايتهم 

أّما عملية االنتقاء واالختيار فقد بدأت . ون تنظيم وال تبويبمنصّبة إىل مجع األحاديث كتابة، د
ويظهر االختيار أساًسا يف الدواوين اليت اشرتط أصحاا الصحة كصحيح ". التصنيف"مع بداية 

  .البخاري ومسلم، أو يف كتب السنن أي الدواوين اليت جيمع فيها احملّدثون أحاديث األحكام
ذي يشرتط له صاحبه الصّحة، فقد جرى العرف أن تكون لصاحبه فيما يتعّلق بديوان احلديث ال

شروط موضوعّية النتقاء األحاديث، تتعّلق بسالمة احلديث من علل األسانيد كاالنقطاع واجلهالة، 
                                                

  181الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 455
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واشرتاط املعاصرة وثبوت اللقيا أو إمكاا، باإلضافة إىل براءة املنت من النكارة وخمالفة 
   456...القرآن

ّن والتهمة بأّن هذا النوع من الدواوين كان انتقاًء شخصيًا خاضًعا لتمّثل ذايت لطبيعة وممّا يدفع الظ
الرسالة النبويّة، عرُض البخاري ومسلم صحيحيهما على علماء العصر من أهل التخصص للحكم 

، وما حصل من سجال علمي حبت قائم على النقد املنهجي املدّعم بأدلة 457على اختياراما
كان البخاري ومسّلم يربّران اختياراما بأدّلة موضوعّية تفّسر عدم رّدهم بعض وقد  . مادية

هذا النقاش الفكري العلمي الدقيق الذي كان يدور بني األئمة . األحاديث أو الرواة املنتقدين
األكابر املتعاصرين بأدوات غاية يف الدّقة، يكشف أّن تفسري الشريف بعيد كّل البعد عن املمارسة 

  .املدمنني منه إىل حبث األكادمييني 458اديّة للنقد احلديثي، وأنّه أقرب إىل مساديرامل
لُسنن، فرغم أّن الكثري من املصّنفني فيها كانوا فقهاء، وهلم ترجيحام الفقهية اخلاصة، إّال أّن ا اأمّ 

هل املذاهب املتخالفة،  دواوينهم الفقهية كانت كثريًا ما تضّم األحاديث واآلثار اليت يستدل ا أ
ال "كما أّم قد يّرجحون قوًال فقهًيا، بناء على آية قرآنية أو قاعدة فقهية، ويقّرون رغم ذلك أنّه 

، وهو مع "أصّح شيء يف الباب"، أو أّن احلديث الذي يسوقونه هو "يصّح حديٌث يف الباب
وهذا املسلك، حّجة على . قدمنيوهو تعبري تكّرر كثريًا عند احملّدثني املت 459.ذلك عندهم ضعيف

أّم مل يّتخذوا من مجعهم لألحاديث وسيلة لالنتصار ملذاهبهم الفقهية على حساب األمانة 
مل : "احلديثي؛ فقال-وقد الحظ موتسكي هذه احلقيقة يف املرحلة املبكرة للرتاث الفقهي. العلمّية

تصار آلراء خاصة للمدرسة، ولكن أيًضا يكن مجع النصوص وتناقلها راجًعا فقط إىل الرغبة يف االن
كل منهما : ألمر مستقل عن ذلك، وهو كما ّمت عرضه باألمثلة اخلاصة بابن جريج وابن عيينة

  461".أو آراء للصحابة خمالفة لرتاث مدرستهما 460نقل، بصورة قاطعة، أحاديث نبوية متعارضة
 
  

                                                
فأما القسم األول، فإنا نتوخى أن نقدم األخبار اليت هي أسلم من العيوب من غريها : "من ذلك قول مسلم يف مقدمة صحيحه 456

ديد، وال ختليط فاحش كما قد وأنقى، من أن يكون ناقلوها أهل استقامة يف احلديث وإتقان ملا نقلوا، مل يوجد يف روايتهم اختالف ش
  ..."عثر فيه على كثري من احملدثني، وبان ذلك يف حديثهم 

وقد كانت مصّنفات احملّدثني مثارًا . عَرض البخاري صحيحه على أئمة زمانه كعلي بن املديين وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني 457
ولذلك كان أهل التصنيف يزيدون وينقصون أحاديث من كتبهم . للنقاش العلمي والعقدي والفقهي بني املتخصصني يف زمن التصنيف

  .تبًعا ملا يستجد هلم من نظر، تأثرًا بالنقاش العلمي
  .ما يرتاءى لإلنسان من ضعف بصره عند السكر: مسادير 458
عرفها يف الباب؛ فلم يصّح صيغة التفضيل هنا ال تعين الصّحة وإّمنا تدّل على أّن احملّدث قد نظر بتمّعن يف مجيع األحاديث اليت ي 459

وهو ما يؤّكد أّن االختيارات الفقهيّة ما كان هلا سلطان إلزام احملّدثني بتصحيح ما مل . ساقه ماعنده شيء، وأّن أقّل األحاديث ضعًفا 
  .يصح

  .تعارض هذه األحاديث راجع إىل أّن منها ناسخ ومنسوخ، أو صحيح وضعيف 460
461 Harald Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence: Meccan Fiqh Before the 

Classical Schools, tr. Marion H. Katz, Leiden; Boston: Brill, 2002, p.297 
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وقد سبق أن رأينا أا يف أغلبيتها املطلقة أحاديث  –إّن مادة املصنفات احلديثية : "ال الشريفق 
مل تقتصر على نسبة أقوال وأفعال إىل الرسول، بل أقحمت فيها أقوال مجلة من الصحابة  -آحاد

مر عند هذا ومل يقف األ. وأفعاَهلم، مضفية عليها كذلك صبغة معيارية مماثلة ملعيارية سلوك الرسول
احلد، فتم التوسيع من مفهوم الصحبة حىت يشمل كل الذين رأوا النيب ولو مرة واحدة، وأسندت 
إليهم مثلما أسندت إىل الذين عاشروه مدة طويلة وآمنوا به وآزروه صفات العصمة والكمال، فلم 

  462".يشمل هذه احللقة من حلقات اإلسناد ما مشل سائرها من اجلرح والتعديل
  :قلت
üëc@Z الذين نقلوا أقوال الصحابة وأفعاهلم، كابن أيب شيبة يف مصّنفه، وعبد الرزّاق يف مصّنفه، ما كانوا

@@.فتواهم يرون حجّية أقوال آحاد الصحابة وأفعاهلم، ودليل ذلك ظاهر من نقلهم اختالف الصحابة يف
bîãbq :كسلوك الرسول"الدين  مل يقل أحد من أهل السّنة إّن أقوال الصحابة وأفعاهلم حّجة يف "

علًما أّن . والعجب من الشريف أنّه يرمي الكالم على عواهنه دون توثيق. صّلى اهللا عليه وسّلم
حجّية أقوال الصحابة مبحٌث أصويل درسه العلماء باستفاضة، وفيه تفصيل واجب، وال جيوز أن 

  .يُعرض بالصورة املة اليت عرضها الشريف
. العلم أّن قول الصحايب حّجة إذا كان هناك إمجاع بني الصحابة حولهاالتفاق حاصل بني أهل 

واالتفاق حاصل أيًضا أّن قول الصحايب ليس حبّجة إذا ختالف الصحابة، أو رجع الصحايب القائل 
واختلف أهل العلم إىل مذاهب إذا ورد عن الصحايب قول يف حادثة مل حتتمل . به عن قوله

مث  -بأن تكون ممَا ال تعّم به البلوى، وال مما تقع به احلاجة للكل- االشتهار فيما بني الصحابة
ظهر نقل هذا القول يف التابعني ومن بعدهم من اتهدين، ومل يرد عن غريه من الصحابة خالف 

  463.ذلك
brÛbq@Z كان على الشريف، وهو ينقل عن أهل العلم، أن يثبت اخلالف بني احملّدثني واألصوليني يف

أو طائفة منهم، ، أّما األصوليون، 464وا مبا نقله الشريفلايب؛ فإّن احملّدثني هم الذين قاتعريف الصح

                                                
  181الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 462
م، 1999 - هـ1420اإلنسانية، دار القلم؛ دار العلوم : مصطفى البغا، أثر األدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، دمشق 463

  339ص
اإلصابة يف متييز ". (اإلسالم من لقي النيب مؤمًنا به ومات على: أصّح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحايب هو: "قال ابن حجر 464

، 2008-هـ1429،  مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية،: عبد اهللا الرتكي وعبد السند ميامة، القاهرة: الصحابة، حتقيق
1/16(  
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ّيقون التعريف ليقتصر على من طالت صحبته للرسول صّلى اهللا عليه وسّلم، على ضفإّم ي
  465.اختالف يف حتديد مّدة املالزمة

bÈia‰ : لرسول صّلى اهللا عليه وسّلم الستنكار إدخال كّل من رأى ا عملّيةال تكاد توجد قيمة
ولو مرة واحدة، يف حّد الصحبة، يف ما يتعّلق باألخذ باجتهادام الفقهّية؛ ألّن االجتهادات اليت 
تَنازع العلماء األخذ ا تدور على فقهاء الصحابة الذين عرفوا مبالزمة الرسول صّلى اهللا عليه 

أصحاب الفتيا من "ا يقول ابن حزم يف رسالته كم–فاملكثرون يف الفتيا منهم عددها سبعة . وسّلم
هم عائشة، زوج النيب صّلى اهللا عليه وسّلم، وعمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب  -466..."الصحابة

قد ن اهللا عليهم اطالب، وابن مسعود، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعبد اهللا بن عباس، وكّلهم رضو 
اليوم لقضّية تعريف  -!والشيعة-فإثارة الشريف .لرسول صّلى اهللا عليه وسّلما ةعرفوا مبالزم

  .الصحايب، جمّرد تشغيب نظري، ال غري
b�ßb� :قل يل بربك أين جاء وصف الصحابة بصفات الكمال؟ !  

صفات مل يّدعها الصحابة ألنفسهم، وال نسبها إليهم أحد من أهل "! الكمال"و" العصمة"
العصمة، وقد كانوا يتخالفون، ويتناظرون، وتراثهم  وكيف يُنسبون إىل! القبلة، ال سّنة وال مبتدعة

  ! فيه أكثر من قول يف املسألة الواحدة؟
هل مسع أحد يف شرق أو غرب أّن نفي : ولنا أن نسأل، برباءة أو بدوا، فالسؤال هنا حلوح جلوج

! على العصمة؟" لزوًما"أو " تضّمًنا"أو " مطابقة"صفة قصد الكذب عن طبقة من الناس يدّل 
  !ة، وتنفيه القواعد الشرعّيةهذا معىن تأباه الداللة اللغوية، وتزدريه القواعد العرفيّ 

b�…b� : م خري جيل من أجيال املسلمني، يقّررونأهل السنة الذين يوالون الصحابة ويعتربو
ة حتسن وأهل السنّ ": قال ابن تيمية. صراحة ودون مواربة أو تلعثم أّن العصمة منفية عن غري النبيني

العصمة من اإلقرار على الذنوب وعلى  القول فيهم وترتحم عليهم وتستغفر هلم، لكن ال يعتقدون
   467".اخلطأ يف االجتهاد إال لرسول اهللا، ومن سواه فيجوز عليه اإلقرار على الذنب واخلطأ

bÈib� :وليس ": ابن األنباري قال. بّني أهل العلم جبالء معىن عدالة الصحابة مبا ينفي أدىن التباس
ا قبول روايتهم من غري تكلّ ا َهلم واستحالة الُمراد بعدالِتهم ثبوت العصمة عصية منهم، وإمن

َ
ف وَحبث مل

   468."التزكية إال أن يثبت ارتكاب قادح، وَملْ يثبت ذلك وهللا احلَْمد عن أسباب العدالة، وطلب
bäßbq :أهل العلم قبلوا الصحابة كثقاة، دون جتريح هلم يف الرواية، لسببني:  

                                                
 يقع على من طالت -من حيث اللغة والظاهر  -نقل ابن الصالح عن أيب املظفر السمعاين املروزي قوله إّن اسم الصحايب  465

ابن " ( . وهذا طريق األصوليني"  :السمعاين  قال  . عنه صلى اهللا عليه وسلم وكثرت جمالسته له على طريق التبع له واألخذ صحبته للنيب
  )293، معرفة أنواع علوم احلديث، صالصالح
  .م1995نشر دار الكتب العلمية،  466
   4/434ابن تيمية، جمموع الفتاوى،  467
  3/115السخاوي، فتح املغيث شرح ألفية احلديث،  468
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ميان، ونفي َخَبث الضاللة عنهم، ووعدهم باجلّنة وهم تزكية الوحي هلم، بتحليتهم باإل: السبب األول
كما جاء بيان فضلهم يف السّنة، . يدبّون على األرض، وقد سبق عرض طرٍف من اآليات يف ذلك
وال شك أّن نفي عدالتهم تكذيب . وتقرير مجيل معادهم، وقد سقنا لك من ذلك أحاديث صحيحة

� {: قال اإلمام ابن حزم يف قوله تعاىل. لفهمملا تواتر به الوحي، ومروق عن سبيل صحيح ا���� �"#
�. )0Lَ�َ
�َ�B )��ِ)H�َ�; 4َ�:H#R�'�� Mَ�D�َX$َ )��ِ�ِ��ُ!ُ "#$ ��� ��#��8$َ #-���v�}�� �Z)KEَ �b�َ��8�ِ��f�� �ْnِ �o#:#�)V�1�ْ� �ِ�;�_f�ِ�!َ �_K\ْ$َ )������yَ{]18:الفتح[ ،

علم ما يف قلوم، ورضي اهللا عنهم، وأنزل السكينة عليهم، فال حيل فمن أخربنا اهللا عز وجل أنه "
واإلمجاع منعقد على تعديلهم، وال عربة لدعوى  469"لبتة األحد التوقف يف أمرهم، أو الشك فيهم 

جممعة على تعديل مجيع الصحابة ومن البس الفنت  إن األمة:"قال اإلمام ابن الصالح . املهذارين
د هلم من إىل ما متهّ  اللظن م ونظرً  ام يف اإلمجاع إحسانً  العلماء الذين يعتد فكذلك بإمجاع ،منهم

  470".سبحانه وتعاىل أتاح اإلمجاع على ذلك لكوم نقلة الشريعة واهللا أعلم املآثر وكأن اهللا

فكيف : فإن َقاَل قائل: "وقد فّصل ابن حّبان الكالم خبري بيان، ورّد على االستشكال؛ فقال
ن بعد الصحابة؟ وأبيت ذلك يف الصحابة والسهو واخلطأ موجود يف أصحاب رسول اهللا جرحت م

ه أقدار إن اهللا عز وجل نزّ : َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم كما وجد فيمن بعدهم من احملدثني؟ يقال له
أصحاب رسوله عن ثلب فادح، وصان أقدارهم عن وقيعة متنقص وجعلهم كالنجوم يقتدى م، 

ّ�� U"#��B {: قد َقاَل اهللا جل وعالو ���B �ْ��:��T ���#%����B U"fِ�̂�ـَ%� ��: �B �9��8�f�E� ���#%���َ ��H#̂���)�mِ�ِ Yِ��:�� I�َ)B�َ ��nِ
o#:#�)V�1�ْ�{]مث قال]68:آل عمران ،: }��8�� ���:��T ���#%����B �"fِ�:�� ����� lDِ�ْ�� uَ �*)���{]8:التحرمي.[        

ا ال جيوز أن جيرح تباعه ملة إبراهيم حنيفً افمن أخرب اهللا أنه ال خيزيه يوم القيامة فقد شهد له ب
��:��� {: بالكذب، ألنه يستحيل أن يقول اهللا جل وعال T ���#%����B �"fِ�:�� ����� lDِ�ْ�� uَ �*)���

��8��ا فليتبوأ مقعده من كذب علي متعمدً   من: "صّلى اهللا عليه وسّلممث يقول النيب .]8:التحرمي[}
إجياب النار ملن أخرب اهللا جل وعال أنه ال خيزيه يف  صّلى اهللا عليه وسّلم، فيطلق النيب "النار

صّلى اهللا القيامة، بل اخلطاب وقع على من بعد الصحابة وأما من شهد التنزيل، وصحب الرسول 
د اإلميان، والتنقيص ألحدهم نفس النفاق، فالثلب هلم غري حالل، والقدح فيهم ض عليه وسّلم،

حبكم من ال ينطق عن اهلوى إن هو إال  صّلى اهللا عليه وسّلما بعد رسول اهللا ألم خري الناس قرنً 
  .صّلى اهللا عليه وسّلموحي يوحى 
 إيداعهم ما واله اهللا بيانه الناس لباألحرى من أن ال صّلى اهللا عليه وسّلم رسول اهللا وإن من توّىل 

مل يودع أصحابه الرسالة وأمرهم أن يبلغ الشاهد  صّلى اهللا عليه وسّلمجيرح، ألن رسول اهللا 
الغائب إال وهم عنده صادقون جائزو الشهادة، ولو مل يكونوا كذلك مل يأمرهم بتبليغ من بعدهم 

                                                
  4/148ابن حزم، الفصل يف امللل والنحل،  469
  295ابن الصالح، معرفة أنواع علوم احلديث، ص  470
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صّلى ا يف الرسالة، وكفى مبن عدله رسول اهللا ما شهدوا منه، ألنه لو كان كذلك لكان فيه قدحً 
الصحايب إذا أدى إىل من بعده  ا، وإن من بعد الصحابة ليسوا كذلك، ألنّ شرفً  اهللا عليه وسّلم

 ينقص من اخلرب أو يزيد فيه، ليضل به العامل ا ضاًال ا، أو مبتدعً حيتمل أن يكون املبلغ إليه منافقً 
ار الصحابة عن من الناس، فمن أجله ما فرقنا بينهم وبني الصحابة، إذ صان اهللا عز وجل أقد

  471".هالبدع والضالل، مجعنا اهللا وإياهم يف مستقر رمحته مبنّ 

وقد كان . التاريخ شاهد أّن الذين وضعوا األحاديث ما كانوا من الصحابة: السبب الثاين
الصحابة، على ما فيهم من غرية وحرص هلذا األمر، ال يشّكون يف صدق طبقتهم، وإن كانوا يف 

: وهم الذين تواتر عنهم حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلميف التحّري، بعض األحيان يبالغون 
وهم الذين مل . 472، فقد رواه منهم العشرات."من كذب علّي متعمًدا؛ فليتبّوأ مقعده من النار"

واحلق ما نطق به . يُعرف يف تاريخ األّمة أحرص منهم على حتّري طريق اجلّنة وبذل األسباب لذلك
وهو  ."سوى النبيني واملرسلني إن اهللا اختار أصحايب على الثقلني: "عليه وسلم املعصوم صلى اهللا

   473.رواه البزار بسند رجاله موثقون :قال ابن حجر .حديث صحيح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  36- 1/35احملّدثني، ابن حبان، اروحني من  471
  .للطرباين جزء حديثي روى فيه احلديث عن ستني صحابًيا، من حنو مائة ومثانني طريًقا 472
  .1/28إلصابة، ا 473
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MŠ’Ç@òÈ�bnÛa@òÛìÜ™þaM@@
õï‘@ČÝ×@¿@òČä�Ûa@åÇ@æeŠÔÛa@Œîî·@lìuë@@

  
اعُترب وإياه على رتبة واحدة، فُيتشّبث حبرفّيته، إّن احلديث قد ُعومل معاملة القرآن و : "قال الشريف

وَجنَم عن ذلك أن ُحبث فيه، . وُحيفظ عن ظهر قلب، ويُقرأ من دون تدبّر، وحيتفل خبتمه للتربك
يف نطاق الفقه باخلصوص، عن الناسخ واملنسوخ، وعن اخلاص والعام، وعن امل واملبّني، وعن 

باحث املعهودة يف علوم القرآن من دون مراعاة لالحرتازات وما إىل ذلك من امل.. املطلق واملقيد
  474."املشروعة املتعّلقة بظروف تدوينه

  : قلت
üëc : خلَط الشريف بني حق وباطل، وعّري خمالفيه مبا ال ُيسرتاب أنّه أصل من أصول اإلميان أو

  :موافق لفعل القرون اخلرييّة
حجّيته، هو ُمَسلمة عقدّية اإلميان بأّن احلديث مثل القرآن يف مرجعيته و  •

قال ابن حزم معلًقا  475.ُسنـّية، دون أن يكونا على رتبة واحدة يف ضبط ألفاظهما
أال وإّين واهللا قد أمرُت ووعظُت ويُت : "على حديث النيب صّلى اهللا عليه وسّلم

ن صدق النّيب صّلى اهللا عليه وسّلم، هي مثل القرآ"، "عن أشياء، إّا ملثل القرآن
��( ���#ِ� {: وقد صّدق اهللا تعاىل هذا، إذ يقول .وال فرق يف وجوب كّل ذلك علينا�

��ّ�� ���Sَ�َ )0Lَ$َ Mَ��/�        476]"80:النساء[}���
حفظ ألفاظ األحاديث عن ظهر قلب؛ هو فعل الصحابة، وقد كان بعضهم  •

  477.جيتمع لذلك
ّلتني من حدود االلتزام حبروف احلديث، هو احلق، ودون ذلك باطنيُة املتف •

  .األحكام النبويّة، واليت هي بدعة مارقة عن حدود السّنة
  .واالحتفال خبتمه للتّربك؛ بدعة ُحمدثة. قراءة احلديث دون تدّبر؛ فعل اجلّهال •

                                                
  182-181الشريف، اإلسالم بني الرسالة والتاريخ، ص 474
أخرجه الشيخان أو أحدمها، فقد صار عرًفا عاًما أّن احلديث إذا : "يقول ناصر الدين األلباين، احملّدث املعاصر، يف الصحيحني 475

وال ريب يف ذلك، وأنه هو األصل عندنا، وليس معىن ذلك أن كل حرف أو لفظة أو  . جاوز القنطرة، ودخل يف طريق الصحة والسالمة
ا نعتقد ال ميكن أن يكون فيه وهم أو خطأ يف شيء من ذلك من بعض الرواة، كال فلسن" القرآن"هو مبنزلة ما يف " الصحيحني"كلمة يف 

، وال ميكن أن يدعي ذلك أحد "أىب اهللا أن يتم إال كتابه :" العصمة لكتاب بعد كتاب اهللا تعاىل أصال، فقد قال اإلمام الشافعي وغريه
من أهل العلم ممن درسوا الكتابني دراسة تفهم وتدبر مع نبذ التعصب، ويف حدود القواعد العلمية احلديثية، ال األهواء الشخصية، أو 

-هـ1404املكتب اإلسالمي، : ، بريوتاين لتحقيق شرح العقيدة الطحاويةمقدمة األلب". (ثقافة األجنبية عن اإلسالم وقواعد علمائهال
  )23، ص8م، ط1984

  2/22ابن حزم، اإلحكام،  476
477  M. Mustafa al-Azami, On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence, 

p.111 
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bĆîãbq :ما هي هذه االحرتازات؟  
  ! الصمت: اجلواب 

  !دون إعالن ألداته هدم من غري بيان ألسبابه، واعرتاض! هل هذا منطق علمي يف النظر واحلكم
bĆrÛbq : مل واملبّني، جيوز، بل جيبالنظر يف الكالم من جهة الناسخ واملنسوخ، واخلاص والعام، وا

والزالت ُسنة اخللق جارية على ذلك، خاصة  . يف كالم الناس عامة، ال فقط يف القرآن والسنة
أّن صاحب  القرائنحد، إذا دّلت كلمات املراجع العلمية والفكرية وأهل السلطة، دون نكري من أ

  !لم يكن متناقًضا -وإن مل يكن معصوًما-القول
ر كالم املتكلم بعضه ببعض ويؤخذ كالمه هاهنا وهاهنا وتعرف ما جيب أن يفسّ : "قال ابن تيمّية

ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف املعاين اليت عرف أنه أرادها يف موضع آخر  عادته يعينه
إذا  وأما .عرفه وعادته يف معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده عرف فإذا

جرت عادته  استعمل لفظه يف معىن مل جتر عادته باستعماله فيه وترك استعماله يف املعىن الذي
اللفظ جبعل كالمه  باستعماله فيه، وُمحل كالمه على خالف املعىن الذي قد عرف أنه يريده بذلك

 لكالمه عن موضعه وتبديًال  ا، وُترك محله على ما يناسب سائر كالمه كان ذلك حتريفً اقضً متنا
  478".عليه املقاصده وكذبً 

ومن عجب أّن الشريف نفسه يتهم خصومه أم ال حيملون جممل كالمه على مفّصله، وأّم 
  !كالمه قرآن؟  أم أنّ ! فِلَم جيوز له ما ال جيوز لغريه؟! يقتطعون الكالم عن سباقه وحلاقه

bĆÈia‰ : مل خيُل عمل احملّدثني والفقهاء من احرتازات عند نظرهم يف احلديث مبا خيالف نظرهم يف
القرآن، فهم يعلمون أّن احلديث قد يكون ضعيًفا أو أّن ضبط عبارته فيه نظر أو غري ذلك من 

  .ة غري مضبوطة حفظًااالحرتازات اليت مل تتناول النص القرآين حيث ال جند آية ضعيفة، وال آي
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
علي بن حسن بن ناصر وعبد العزيز بن إبراهيم العسكر ومحدان بن : واب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، حتقيقابن تيمية، اجل 478

  4/44هـ، 1414دار العاصمة، : حممد احلمدان، الرياض
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MæëŠ’ÈÛa@òÛìÜ™þaM@@
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@@
هل يعين كل هذا أنه ال قيمة مطلًقا ملا بلغنا موسوًما باحلديث النبوي الشريف؟  : "قال الشريف 

ي على الغّث ولكّن هذا الكنز حيتو . كّال، فهو ذخرية تنبض باحلياة، موحية باملواقف النبيلة اخلالدة
والسمني، وعلى األخضر دوًما واليابس الذي فارقته احلياة، وعلى ما هو صدى لقيم اتمعات 

فهو إذن يف حاجة أكيدة إىل املساءلة وإىل . التقليدية وما هو صاحل يف كّل الظروف واألحوال
املستنري بتوّجهات وال مناص يف كل احلاالت من عرضه على حمّك النقد . املرور عرب الغربال الدقيق

فهل . الرسالة، بعيًدا عن التقديس وحرفية النصوص، فذاك بال مراء هو شرط بقائه حًيا يف النفوس
  479"من مستجيب؟

üëc : هذه العبارات اهلالمية والنظرات السدميية اليت ال حتيل إىل منطق حمكم يف التعامل مع النص
  .ليست من العلمية يف شيء

bîãbq :ا عندهم من الرتاث الذي هذا هو مذهب اّلنصارى الليرباليني يف التعامل مع كتبهم؛ فإ
فليست هي أصل يبىن عليه . ُيستأنس به يف القضايا األخالقية، وليس هلا وراء ذلك حقٌ 

  .وجودهم، وإّمنا هي فرع الحق
brÛbq :افلني كأين بالشريف يكشف سًرا خمبوًءا وحقيقة غابت عن األمة قرونًا؛ فهو يستصرخ الغ

  !ويوقظ النائمني بصرخته املدوية إّن احلديث النبوي فيه الصحيح وامللّفق
وقد . إّن علم احلديث قد قام أصًال على مبدأ املفاصلة بني صحيح اخلرب وما كان مفرتى

اسُتنفدت يف سبيل ذلك األعمار، وأُّلفت املطوالت من الكتب، وُحّربت الشروح املسهبة على 
واليزال أهل العلم جيّدون وجيتهدون يف تنقية سّنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من . املتون احملّققة

" ال ميلك"هي نصيحة من ! إلشعال مشعة يف رابعة النهار؟) ورّاق(فما قيمة كالم . شوائب الوضع
  !"من ال حيتاج"إىل 

bÈia‰ :وقد "الغربال الدقيق"الشريف يدعو إىل أن ميّر احلديث عرب ! قد مسعنا طحًنا، ومل نر دقيًقا ،
! ومل يسعفنا ببيان وجه الدّقة فيه! يعرفنا ما هو هذا الغربال عّرف الغربال باأللف والالم، لكّنه مل

  "!ضباب"إنّه حييلنا، بعد هدم تراث بناه األكابر على مدى قرون، إىل 
b�ßb�@Z هو من وجه، إذا  "لةالنقد املستنري بتوّجهات الرسا" إخضاع احلديث النبوي إىل سلطان

" مشروع"أخذناه على ظاهره، تعبري مائع، بال مالمح، ومن جهة أخرى، إذا أخذناه ضمن 
ومآل . الشريف، يعين، عرض احلديث على مقوالت العاملانّية واحلداثة؛ فإّما ِقبلة الرسالة بزعمه
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ر املاديّة املتقلّبة وما احلديث عندئذ أن يكون االنتقاء منه خاضًعا لألمزجة الشهوانّية واألفكا
أو بعبارة أقّل لفظًا وأغزر داللة؛ ! يصّدره الغرب إىل بالد املسلمني من ِسلع فكريّة استهالكّية بائرة

  "!حديث احلداثيني"إىل " حديث رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم"سيتحّول احلديث من 
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